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EG overweegt opnieuw sturen van vredesmacht

Servië en Kroatië bereid
tot conferentie in Parijs

ZAGREB - De presidenten
van Servië en Kroatië, Slobo-
dan Milosevic en Franjo Tudj-
man, zijn bereid in Parijs
vredesonderhandelingen te
voeren tijdens een conferentie
van politieke en religieuze lei-
ders van hun republieken.

Een delegatie van zes religieuze lei-
ders bezocht maandag Milosevic en
gisteren Tudjman met een oproep
tot verzoening en het voorstel in
Parijs Vredesbesprekingen te orga-
niseren. Beide presidenten ver-
klaarden datzij aan zon conferentie
wilden deelnemen.
EG-gezant lord Peter Carrington
vertrekt vandaag naar Joegoslavië
om daar de mogelijkheden voor het
sturen van een vredesmacht te on-
derzoeken. De Europese Gemeen-
schap lijkt daartoe weer bereid, nu
zowelKroatië als de Joegoslavische
federale regering een beroep op de
EG hebben gedaan om tussenbeide
te komen in het conflict.

Volgens het Britse televisiestation
ITN gaat Carrington naar Joegosla-
vië met een vredesplan dat voor
beide partijen aanvaardbaar zou
kunnen zijn. Het plan zou de Ser-
viërs uiteindelijk hun Groot-Servie
geven en de Kroaten hun onafhan-
kelijkheid.
In de periode tussen een staakt-het-
vuren en het referendum zouden de
Servische gebieden een soort nie-
mandsland worden waar politie-
eenheden.van de VN toezicht uitoe-
fenen

President Bush
waarschuwde

Gorbatsjov voor
dreigende coup

- De Amerikaanse
President Bush heeft zijn Sovjet-
c?Uega Gorbatsjov in juni telefo-
nisch gewaarschuwd voor een
dreigende staatsgreep. Gorbats-
jov onthulde dat gisteren bij de
Presentatie van zijn boek 'De

Oorzaken
*<i Gevolgen.
volgens Gorbatsjov belde Bush
hem op mèt de woorden: „Neem
"fte niet kwalijk, we beschikken
°ver informatie die we u niet
Wnnen onthouden." Vervolgens
Wees de Amerikaan hem op het

gevaar. De Sovjet-
President negeerde evenwel de
Waarschuwing. „Ik zei hem: pre-
sident Bush, wind u niet op, alles
js in orde." Hij schonk geen ge-
hoor aan de waarschuwing van
°ush, omdat hij ervan overtuigd

dat 'alleen paranoïde figuren
en gekken' een staatsgreep zou-
den overwegen.

■Set ministerie van Financiënvan de Sovjetunie heeft meer
dan vijftig miljard roebel (tegen
de officiële koers ’165 miljard)
°P twee geheime rekeningen
staan. Dit is gisteren onthuld
door de voorzitter van de ac-
countantscommissie van het par-
lement, Alexander Orlov.
Met het bedrag van vijftig mil-
jard roebel zou bijna eenderde
van het voor dit jaar verwachte
begrotingstekort kunnen wor-
den gedekt.

Spoedzitting
De EG-ministers van Buitenlandse
Zaken drongen gisteren tijdens in-
formeel beraad in Noordwijk ook
aan op het bijeenroepen van een
spoedzitting van de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties over de
Joegoslavische kwestie. De Veilig-
heidsraad zou een olie-embargo
moeten instellen en zich ook kun-
nen uitspreken over het sturen van
een vredesmacht.

De EG zal, op initiatiefvan de Fran-
se president Mitterrand, ook een
beroep doen op de kinderorganisa-
tie van de VN, Unicef, om grote
aantallen kinderen uit Dubrovnik
en andere steden te evacueren. Een
boot die in Dubrovnik 1.200 men-
sen, onder wie veertien EG-waame-
mers zou oppikken, mocht gisteren
de haven van de stad niet in.

Ondertussen worden deKroatische
strijdkrachten steeds zwaarder on-
der druk gezet door de aanvallen
van het federale leger. Voor de vijf-
de achtereenvolgende dag werd de
Kroatische havenstad Dubrovnik
door het leger gebombardeerd, ter-
wijl de Servische troepen op het
punt staan de Oostkroatische stad
Vukovar in te nemen, aldus nieuws-
berichten in de Kroatische hoofd-
stad Zagreb.

het weer

JjAREGEN, BUIEN
üe afgelopen nacht is het re-
*>eftgebied Limburg gepas-
Seerd. Dit ging gepaard met
*e& harde tot stormachtige
j^ind. In de vroege ochtendrennen we hier nog mee teJ^aken krijgen. Geleidelijk

[j?men er kleine opklaringen
?le afgewisseld worden met
"Uien. De zuidwestelijke wind
?*at wel iets afnemen maar
JJ'ijft matig tot vrij krachtig,
"aarbij tijdens buien wind-
poten kunnen voorkomen. De
'eOiperatuur komt op een
gaarde van 9 graden en daalt
2e komende nacht naar 5 gra-den.voor verdere informatie be-
seffende het weer in Limburg
kUnt u bellen 06-91122346.
VANDAAG:
ï(>nop: 07.55 onder: 16.52

13.19 onder: 22.55
MORGEN:
*°nop: 07.57 onder: 16.50
"ftaanop: 13.37 onder: 22.55

vandaag

Groeiende spanning
rond Eurotop
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Advies stuurgroep mogelijk bijgesteld

Verhuizing AID
stuk minder zeker

Van onze verslaggevers
DEN HAAG - Verplaatsing van het
hoofdkantoor van de Algemenen
Inspectiedienst (AID) in Kerkrade
naar het westen van het land is min-
der zeker geworden. Het advies
daartoe van een speciaal ingestelde
stuurgroep wordt mogelijk bijge-
steld. Dat is de uitkomst van spoed-
overleg gisterenin Den Haag tussen
de ambtelijke top van het ministerie
van Landbouw en de centrales van
overheidspersoneel.

Volgens de bonden CFO en de Ab-
vaKabo is daarmee voorlopig de
'kou uit de lucht. Zij hebben het
personeel in Kerkrade geadviseerd
een einde te maken aan de werkon-
derbrekingen. Het personeel be-
raadt zich daar vanmorgen over.

De bonden waren furieus dat het
verdeelde advies van de stuurgroep
(stemverhouding 6-5) in de open-
baarheid werd gebracht nog voor-
dat de Dienstcommissie en de Bij-
zondere Commissie (waarin de
bonden een belangrijke stem heb-
ben), er hun oordeel over hadden
kunnen uitspreken.
Secretaris-generaal T. Joustra van
het ministerie van Landbouw, Vis-
serij en Natuurbeheer heeft de bon-
den nu toegezegd dat „de medezeg-
genschap volledig tot zijn recht zal
komen voordat het stuurgroepad-
vies definitiefaan de minister (Buk-

man, red.) wordt uitgebracht.

Dat houdt in dat het voor 'Kerkra-
de' negatieve advies eventueel
wordt bijgesteld. Het 'voorlopige'
advies wordt nog niet aan Bukman
voorgelegd. Uiteindelijk gaan drie
adviezen naar Bukman: het 'defi-
nieve' van de stuurgroep, een van
de Dienstcommissie en een van de
Bijzondere Commissie. De Dienst-
commissie en bonden vart over-
heidspersoneel hebben zich al te-
gen verplaatsing van het hoofdkan-
toor naar het westen van het land
uitgesproken.
Uiteindelijk zal minister Bukman
het besluit moeten nemen of het
hoofdkantoor van de AID (90 werk-
nemers) wordt verplaatst. Als dat
gebeurt, zal ook het opleidingscen-
trum van de AID in Posterholt uit
Limburg verdwijnen. Daar werken
nog eens 11 personen.

CFO-bestuurder Jan Slok gaat er
vanuit dat Bukman bij zijn besluit
zal laten meewegen dat de AID in
Limburg is terecht gekomen door
de spreiding van de rijksdiensten.
Die moest na de mijnsluitingen
voor een brok werkgelegenheidzor-
gen.

Zie verder pagina 17

" Verdere actieAID
hangtaf van Bukman

0 Het personeel van de
Algemene Inspectie
Dienst inKerkrade van
het ministerie van
Landbouw en Visserij
zette het 'demonstratief
werkoverleg' gisteren
voort. Vandaag
beraden de werknemers
van de met verhuizing
bedreigde dienst zich
over verdere acties.

Foto: KLAUS TUMMERS

Voor risicowedstrijden en grote evenementen

Politie mag voortaan
rekening presenteren
DEN HAAG - De politie mag on-
der bepaalde voorwaarden een deel
van de kosten voor haar activiteiten
doorberekenen aan personen of or-
ganisaties. De fracties van CDA en
PvdA in de TweedeKamer stemden
gisteren in met een voorstel hiertoe
van de ministers Dales (Binnen-
landse Zaken) en Hirsch Ballin
(Justitie). De oppositiepartijen VVD
en D66 zijn vooralsnog tegen.

De beide ministers, belast met de
politie, willen dat de regionale poli-
tiekorpsen die momenteel opge-
richt worden, voortaan een reke-
ning kunnen uitschrijven aan parti-
culieren (zowel personen als organi-
saties) voor verleende hulp. Strikte
voorwaarden zijn wel dat de activi-
teit waarvoor (gedeeltelijk) betaald
moet worden een normale politie-
taak is en dat de inzetvan de politie
naast het algemene belang ook het
bijzondere belang dient van de
hulpvrager. Daarbij moet bij voor-
beeld gedacht worden aan politie-
ondersteuning bij voetbalwedstrij-
den, andere evenementen en zware
transporten.

Het gaat om die gevallen waarbij de
belanghebbende moet afwegen of
politiehulp inderdaad 'lonend' is, of
dat er naar alternatieven gezocht
moet worden, liet Hirsch Ballin de
Kamer weten. De regeling, die na-
der uitgewerkt zal worden in de
nieuwe Politiewet, moet volgens de
minister in de eerste plaats de on-
duidelijke gevallen waarin nu al
kosten doorberekend worden 'orde-
nen' en 'wildgroei' tegengaan. De
politiezorg van de burger zal hier
niet onder lijden, zo verzekerden de
beide ministers. Voor 'collectieve
taken' als handhaving van de open-
bare orde, de opsporing van strafba-
re feiten en de acute hulpverlening,

zal de burger geen rekening gepre
senteerd krijgen.

De beide politieministers beklemt-
oonden dat de uiteindelijke afwe-
ging in welke concrete gevallen de
politie-inzet doorberekend kan wor-
den, door de nieuwe regionale poli-
tiekorpsen moet worden genomen.
De burgemeesters in het college
van die regionale korpsen moeten
dat, in overleg met de gemeentera-
den, in een beleidsplan vastleggen.
Per regio kunnen de situaties waar-
in betaald moet worden en de hoog-
te van de tarieven voor politiehulp
dus verschillen.

sport

Roda JC zoekt
andere vormen om
publiek te binden

PAGINA 23

Ajax houdt een
plaatsje open voor

Johan Cruijff *
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Binnen drie weken
tweede overleg
Midden-Oosten

WASHINGTON - De Verenigde
Staten zijn van plan binnen drie
weken een tweede grote Midden-
Oosten-conferentie te beleggen die
geopend zal worden door de Ameri-
kaanse minister van Buitenlandse
Zaken James Baker. Aan de bijeen-
komst zullen Israëlische, Arabische
en andere ministers van Buiten-
landse Zaken deelnemen.
Op de conferentie, die - zo is het
plan - begin december ergens in
Europa wordt gehouden, komen re-
gionale kwesties in het Midden-
Oosten aan de orde als wapenbe-
heersing, waterbeheer, handel, mi-
lieu en vluchtelingen.
Hoewel een regionale conferentie
altijd al voorzien werd als aanvul-
ling op de centrale onderhandelin-
gen,neemt het plan dat nu opdoemt
veel grotere vormen aan dan oor-
spronkelijk werd verwacht.

Na nieuwe klachten van asielzoekers over hotel

Onmiddellijke sluiting
noodopvang Valkenburg
VALKENBURG - Negentig asiel-
zoekers, die tijdelijk gehuisvest
waren in hotel Wilgenhof in Broek-
hem-Valkenburg, zijn gisteren ver-^
trokken naar andere opvangcentra
in ons land. Het hotel is op last van
het ministerievan WVC met onmid-
dellijke ingang als noodopvangcen-
trum voor asielzoekers gesloten.
Hoteleigenaar Frans Zurstrassen en
de betrokken instanties spreken
zich volledig tegen over de reden
van het onverwacht snelle vertrek.
Volgens hoteleigenaar Frans Zur-
strassen is het contract tussen mi-
nisterie en het tijdelijk opvangcen-
trum bijna afgelopen. Maar een
woordvoerster van het ministerie
van WVC laat onomwonden weten
dat er in de afgelopen weken zó veel
klachten over het hotel zijn binnen-
gekomen dat uitplaatsing van de uit
zon 40 verschillende landen afkom-
stige asielzoekers de enige oplos-
sing was.

In juni werden de problemen van
de asielzoekers in het tijdelijke op-
vangcentrum voor het eerst be-
kend. In Valkenburg zijn in totaal
220 asielzoekers gehuisvest in drie
hotels. Hotel Wilgenhofen zijn eige-
naar kwamen in opspraak toen ad-
vocaat Wassenberg namens de
asielzoekers verklaarde dat er 'kolo-
niale toestanden' heersten in de
noodopvangcentra.
Een lawine van klachten over ver-
zorging, de toegankelijkheid van
hulpverleners, de instelling van een
avondklok en het achterhoudenvan
registratiekaarten vormde vervol-
gens de basis voor een kort geding
dat werd aangespannen tegen de
hotelier.

Zie verder pagina 17

" Asielzoekers over
hele landverspreid
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Pixies - Trompe
Le Monde (PIAS)
Waar zouden we zijn zonder de
Pfxies, mag je je onderhand in ge-
vioede afvragen. De vier tot nog toe
verschenen albums van dit hoogst
opwindende gezelschap rond de ty-
raünieke zanger-gitarist Black
Fxancis hebben immers zonder uit-
zondering een prominente stek ge-
kregen in de eregalerij der heden-
daagse rockmuziek. Maar ook op de
planken zijn de Pixies 'hors-catego-
rie', hun wervelende live-optredens
op onder meer Pinkpop en Torhout/
Werchter staan voor eeuwig in.ieders geheugen gebrand. En dan is;daar Trompe Le Monde, Frans voor■'belazer de boel', de met veel span-
ning tegemoet geziene nieuweling.
Wie had gedacht dat de titel ver-

■wijst naar de eerste tekenen van
creatieve armoede, komt pijnlijk be-
drogen uit. Sterker nog, met Trompe
Le-Monde hebben de Pixies weder-
om een hart- en trommelvlies-ver-
scheurend album afgeleverd. Dat
.geheel ten overvloede nog maar eens
aantoont dat meestercomponist
Francis als geen ander de kunst ver-
staat om zelfs in de grootste takke-
herrie de meest verrukkelijke melo-
dielijnen aan te brengen. Meest
■opvallend is wel de toonaangevende
rol die high energy-gitarist Joey
Santiago ditmaal voor zich opeist.
Waarmee hij al raggend en gierend
de Pixies-sound meer dan ooit met
compromisloze trash- en hardcore-
elementen injecteert. Zelfs een onge-
geneerde Pixie-hater - ze schijnen
warempel nog steeds te bestaan -
die het gevaar niet schuwt, raad ik
vriendelijk doch dringend aan eens
te luisteren naar de majestueuze Je-
sus & The Mary Chain-cover Head
On. Vooral goed opletten hoe je
speakers in vlammen opgaan.

laurens schellen

Broeierig
Closer To The Truth is niet alleen
White's eerste album in acht jaar,
het is van de twaalf die er op zijn
naam staan waarschijnlijk de meest
consistente. Er staan twee num-
mers die we' al kennen van Tina
Turner. Ze nam twee van White's
meest broeierige songs op. Steamy
Windows bijvoorbeeld is een sug-
gestieve beschrijving van een pas-
sievolle vrijpartij op de achterbank
van een auto. White speelde overi-
gens mee op Tina Turners versie.

„ Steamy Windows speelde ik zeven
jaar geleden al in de clubs. De men-
sen werden er helemaal wild van.
Net als van Undercover Agent Of
The Blues, dat ze ook heeft opgeno-

Maar tussen de sexy songs op Clo-
ser To The Truth staan ook num-
mers waarin White zijn licht laat
schijnen op wereldse problemen.
„Closer To The Truth schreef ik sa-
men met mijn vrouw. Ik wil de
mensen er aan herinneren dat we
zuinig moeten zijn op Moeder Aar-
de. Twintig jaar geleden nam ik een
soortgelijk nummer op op mijn el-
pee Homemade Ice Cream."

men. Bij Tina's versie bleven we
dicht bij het origineel. Ik deed alle
gitaren. De opnamen met Tina Tur-
ner waren het meest opwindende
momentvanmiinleveri^^^^^^^^^^de

de gebeurtenissen op het Plein van
de Hemelse Vrede. De jeugd op dat
plein in China, de tanks reden er op
in. Ik kon niet geloven wat ze daar

mensen aandeden, die alleen
Imaar eersteHcouplet over
Hben voor een Cherokee enHhet tweede overflüet een over mensen
Hvrijheid leven en
Hvoor elkaar Aan

de
Hheid pas leren kennen

andere EenHwaarvan er teHeen."
„ The Other Side is een triest en een-
zaam lied, maar wel vol waarheid.
Ik schreef het naar aanleiding van

Tijdens zijn concerten speelt hij ge-
varieerd materiaal. Van zwoele, se-
Xy ballads tot up-tempo dansrocka
la Creedence Clearwater Revival.

White houdt vooral van optredens
in kleine clubs, waar hij ook zijn
nieuwe songs aan een test kan on-
derwerpen. „Een nieuwe song pro-
beer ik altijd uit bij live-optredens
in kleine clubs. Niemand kent het
materiaal. Ik let op de reacties. Na
een nummer drie keer live te heb-
ben gespeeld, weet ik hoe ik het op
wil nemen. Ik doe dat in de kelder
van mijn huis, waar ik zelf de par-
tijen inspeel op een eight-track. Zo
begint het."

„Het is niet zo dat ik van de respons
af laat hangen of ik een nummer
wel opneem. Ik wil gewoon de
stemming peilen, meer niet. Som-
migen gaan huilen, anderen dan-
sen."

Hij is 48 jaar. Louisiaan van geboor-
te. Woont in Franklin, Tennessee.
Tachtig kilometer van Nashville.
Met vrouw en kinderen. Een tevre-
den man. „Alles is gegaan zoals het
is gegaan, want zo was het gepland
van hogerhand. Het gaat goed nu.
Ik heb een album waar ik volledige
vrede mee heb. Ik kan de hele we-
reld rondreizen en met fantastische
mensen spelen in allerlei studio's.
Ik heb een low profile en kan toch
allerlei mooie dingen doen. Zoals
het nu gaat, gaat het precies goed."

„Ik heb nooit groter willen zijn dan
ik ben geweest. Muziek betekent
voor mij niet in de top van de hitpa-
rade staan, gouden platen enzo-
voorts. Dat zijn neveneffecten.
Muziek voor mij is: 's avonds naar
bed gaan met het tevreden gevoel
dat ik een goede song heb geschre-
ven. En dan dat nummer ook nog
eens live spelenen zien dat de men-
sen er door geraakt worden, dat ze
gaan dansen, huilen, springen of
van elkaar gaan houden. Dat is mu-
ziek."

recept

Pikante lamslever
Niet elke slager heeft lamslever in
voorraad, vraag of hij het voor u
kan bestellen. Misschien is er in de
buurt een Turkse slager, die het ze-
ker in huis heeft.
Benodigdheden voor 4 personen:
500 g lamslever, 3 el raki, ouzo of
pernod, 1 middelgrote ui, 1 rode pa-
prika, klein bosje peterselie, cayen-

nepeper, zout, bloem, olie om te
bakken.
Snijd lamslever in blokjes, doe ze in
een kom en besprenkel met raki,
ouzo of pernod. Pel ui en snijd in
ringen. Was paprika, halveer, ver-
wijder zaad en zaadlijsten en snijd
vruchtvlees eveneens in blokjes.
Was peterselie, sla blaadjes droog
en hak fijn.
Fruit uiringen goudkleurig en voeg
paprika toe. Smoor beide zacht en

kruid met cayennepeper en zout.
Neem lever uit marinade en be-
strooi lever met bloem. Kruid met
cayennepeper. Bal lever in olie
mooi bruin. Schep blokjes op keu-
kenpapier, laat vet goed uitlekken
en laat blokjes lever in schaal glij-
den. Verdeel daarover uiringen met
blokjes paprika en de fijngehakte
peterselie.

huub meijer

pop

Id-cd
Bad English -
Backlash (Sony)
Ach, elke rechtgeaarde rockliefheb-
ber kent ze wel, van die Miskende
Talentenvan wie jevurig hoopt dat
ze ooit in hun leven De Grote Door-
braak nog eens zullen meemaken.
John - zeg maar Johnny — Waite is
er zo een. Ooit ging hij door het le-
ven als spil en lieftallig smoeltjevan
The Babys, wier collectieve wiege-
dood een veel te vroeg einde maakte
aan een glorieus gestart rockleven.
Na een artistiek minstens zo ge-
slaagde solo-carrière kreeg de in-
middels volwassen geworden Baby
eenjaarof drie geleden plots genoeg
van het alleen zijn. Maar in plaats
van een aantal vakbekwame water-
dragers om zich heen te verzamelen,
meende Waite zijn toevlucht te moe-
ten zoeken in een - in The States
uiteraard, maar toch - als super-
kwintet geafficheerde formatie, Bad
English gedoopt. Inderdaad, met al-
le risico's vandien voor de begena-
digde lead-vokalist, die immers met
zijn videoclip-genieke koppie met
minder dan het middelpunt geen ge-
noegen neemt. Geen loze gedachte
trouwens, want onlangs nog liet ook
Waite zelf zich in een onbewaakt
ogenblik ontvallen dat hij niet bijs-
ter gelukkig is in een band die -
citaat - uit louter ego's bestaat. Een
ongetwijfeld aardig bedoeld eufe-
misme voor de sloten dollars die gi-
tarist Neal Schon en toetsenist Jo-
nathan Cain aan hun Journey-
avonturen hebben overgehouden. En
zie, smaakte de gelijknamige eerste-
ling van Bad English nog naar
(veel) meer, de langverbeide opvol-
ger houdt bepaald niet over. Zelfs de
toch als uiterst lenig te boek staande
producershandjes van Ron Nevison
(Heart, Survivor) helpen daar geen
moedertje lief aan. Het album, Bac-
klash getiteld, bevat tien songs die
alleen op papier - c.g. de uitvoerig
gedocumenteerde albumhoes - het
predikaat 'nieuw' verdienen. Melo-
dieus gestroomlijnde FM-hardrock
met een sterk romantische inslag
van het type 'blijfme trouw want ik
hou van jou. En die weliswaarner-
gens vervelend,klinkt, maar die de
verstokte Waite-fan - tot welke cate-
gorie ondergetekende zich maar al
te graag rekent - toch bovenal met
een schrijnendgevoel opscheept. Na-
melijk dat Backlash het eerste, naar
ik hoop voorbarige bewijs vormt dat
Waite moet maken dat-ie wegkomt
en Bad English liefst vandaag nog
met vier ego's achterlaat. So long,
Johnny.

'Afgeschreven' Tony Joe White verrast met ijzersterk album

Peetvader swamprock
terug aan het front

AMSTERDAM - De laatste
berichten over Tony Joe Whi-
te hebben zijn oude fans doen
gruwen. De uitvinder van de
swamp-rock zou alleen nog re-
clamespotjes maken voor
McDonalds. De man die Elvis
Presley aan Polk Salad Annie
hielp en hits schreef voor Tina
Turner, Brook Benton en Ran-
dy Crawford zou van deroyal-
ties leven en artistiek aan de
grond zitten. Maar Brendan
Croker had afgelopen zomer
goed nieuws. Er zou een nieu-
we en vooral ouderwets sterke
plaat van Tony Joe White on-
derweg zijn.

Hartje herfst ligt die cd inderdaad
in de winkel en is zo ouderwets
sterk als Croker had beloofd. In de-
cember komt de oude vos zelfs voor
een serie concerten naar Nederland.
White is in goeden doen. Hij is per-
fect tevreden met het leven dat hij
leidt en ronduit trots op Closer To
The Truth, zoals de plaat heet.

„Ik heb veel in clubs gespeeld, heb
veel geschreven en ik heb veel tijd
in de studio's gezeten. Ik speelde
gitaar voor anderen, schreef num-
mers voor hen. Thuis heb ik een
studio, waar ik het afgelopen jaar
heb gewerkt aan Closer To The
Truth. Als daardoor de indruk ont-
staan is dat ik geen platen meer wil-
de maken en geen ambities meer
had, heeft men het toch mooi mis.
Ik was echt de hele tijd druk. Ik was
niet in gesprek met platenmaat-
schappijen, misschien dat het daar-
door komt. Ik was ziek van platen-
maatschappijen. Zeven jaargeleden
heb ik tegen hen gezegd: no more
bullshit. Als ik een nieuwe plaat
maak, doe ik dat in mijn eentje. Ik
huur de studio. Ik huur de drie mu-
zikanten die ik nodig heb en ver-
koop de plaat via postorders. Dus
ging ik naar Muscle Shoals en nam
er dit album op."

Dat de cd uiteindelijk gewoonin de
winkel te koop is, is te danken aan
het Franse label Remark, dat het
vertrouwen van White wist te win-
nen en de plaat wereldwijd uit-
brengt

„Dit is een plaat zoals ik er altijd al
een heb willen maken. Een gitaar,
een orgel, bas en drums; simpel.
Door de jaren heen heb ik altijd gi-
taar gespeeld en nummers geschre-
ven. En dan was er altijd wel
iemand bij de platenmaatschappij
die vond dat de drums anders
moesten, of dat er violen bij moes-
ten. Dit album heeft mij zeven jaar
gekost. Maar nu kan ik tenminste 's
avonds naar bed met het geruststel-
lende idee dat de plaat geworden is
zoals ik hem wilde."

" Tony Joe White, peetvader van de swamprock, keert na acht
jaar terug aan hetfront met een ijzersterk album

Joe Cocker
„Plannen? Nummers schrijven voor
de Kerstman, ha. Lekker uitrusten,
dacht ik zo. Wat tijd besteden aan
mijn gezin. Een beetje paardrijden,
wat golven. Johnnie Holiday is met
een comeback-plaat bezig. Daar ko-
men vijf nummers van mij op. In
januari begin ik aan een tournee
met Joe Cocker. Ik speel in zijn
voorprogramma. En hopenlijk gaan
we daarna samen dê studio in. Ik
wil hem graag produceren. Ik zou
graag met hem een simpelrock and
roll-album maken. Geen 48 sporen,
want 16 is genoeg. Met Joe's stem
heb je niet meer sporen nodig. Ik
hou niet van de manier waarop hij
nu opgenomen wordt. Ik wil hem
weer laten zweten."

Theo hakkert

Jan Smeets boos over hernieuwde subsidieweigering

Pinkpop Binnen van
affiche geschrapt

MAASTRICHT - De derde edi-
tie van het Pinkpop Binnen-fes-
tival, die voor 21 december aan-
staande op het affiche stond,
gaat dit jaar definitief niet door.
Dat heeft organisator Jan
Smeets van het Geleense Buro
Pinkpop gisteren laten weten.
Reden voor de afgelasting is vol-
gens Smeets de hernieuwde wei-
gering van Gedeputeerde Staten
om een ton subsidie op tafel te
leggen voor het gevarieerde pop-

en jazzevenement.
De eerste aflevering van Pink-
pop Binnen vond twaalf jaar ge-
leden plaats in de inmiddels
bijna gesloopte Eurohal in Maas-
tricht. Van een derde editie zag
Smeets in 1981 noodgedwongen
af omdat de accommodatie in
zijn ogen toen al te wensen over-
liet.
De Pinkpop- boss gaf gisteren
ondubbelzinnig blijk van zijn
groeiende irritatie over het feit

dat GS categorisch blijven wei-
geren het evenement te subsidië-
ren, terwijl tezelfdertijd het pres-
tigieuze Jazz Mecca-festival in
Maastricht wél driejaar lang kan
rekenen op een ton uit de pro-
vinciekas.
„Dan is het toch vreemd als je
moetvernemen dat ons subsidie-
verzoek is afgewezen wegens
gebrek aan financiële middelen.
Zeker als je bedenkt dat Pink-
pop Binnen nota bene de voorlo-
per is van Jazz-Mecca," aldus
Smeets.
In één adem liet het gewezen
PvdA-Statenlid evenwel weten
volgend jaar zeker opnieuw bij
het provinciebestuur om finan-
ciële steun te zullen aankloppen.

popagend
NOVEMBER
"13/14Ahoy Rotterdam, Bryan Adam

" 13 Vredenburg Utrecht, Kraftwei

" 13 Fenix Sittard, WW Band pn
cd-single Herry Christmas .

" 14 Vredenburg Utrecht, The Pogi)f" 15 Fenix Sittard, Margriet E
Band

" 15 Café Overbroek Hoensbroek, I
tyle

" 15 Ahoy Rotterdam, Lenny Kravi

" 15 Galaxy Landgraaf, Mannheim

" 15 Uitgaanscentrum Geelen Üm\
Fietsefreem

" 15 De Pannesjop Meijel, ZZOOO^" 16 Aphrodite Sittard, Francisco Lj*****|
Sua Banda

" 16 Eastside Herzogenrath,ZZOO<|p
" 16 Jongerencentrum Revolution

drop, Basic Blue

" 16 Housmans Montfort, The Wall

" 16 Martinihal Groningen, Lenny
vitz

" 16 Sporthalle Keulen (D.), Chris B

" 16 Gimmix Sittard, Goldrush

" 16 't Pomphuuske Vaesrade, f
freem

" 17 White Horse Eijsden, VoorrorH
Muziek-toernooi met Stages,
cent en The Six For You

" 17 Grugahalle Essen (D.), New Ki
the Block

" 17 Ambyerhoof Amby, Fietsefree'

" 17 Café 't Babbelke Roermond,'
cisco Ceia V Sua Banda

" 18 Café Jongen Limbricht, Frait
Ceia V Sua Banda

" 18 Rodahal Kerkrade, Lenny Krav
" 18 Carré Amsterdam, Seal

" 19 Brabanthallen Den Bosch, Stin

" 20 La Diligence Heerlen, The Wall

" 22 Charly's Eetcafé Valkenburg,
Hot

" 22 Fenix Sittard, Charming Childr

" 22 La Diligence Heerlen; The Wall

" 23 White Horse Eijsden, The Be
Memorial Bluesbrothers Band
scheidsconcert)

" 23 Gimmix Sittard, Fresh

" 23 't Jachhoes Maastricht, Fietsefr

" 23 't Gevelke Beek, CC Rider

" 24 White Horse Eijsden, Voorrond
Muziek-toernooi met Finded,
wing Fuse en So What?

" 24 Paradiso Amsterdam, Arme Ctë

" 25 Vredenburg Utrecht, The Ram

" 27 Hanenhof Geleen, Live Blues'
val met Johnny Copeland, Blu«
Trouble en D-Train

"27/28Ahoy Rotterdam, Diana Ross

" 28 Fenix Sittard, Claw Boys ClaW

" 29 852 Hulsberg, Bluesfestival '9'
Fake, Booz'n Blues, J.J.&
Knights en The Liberators

" 30 Gimmix Sittard, Via Tempo

" 20 't Engelke Weert, D-Train 1

" 21 Gimmix Sittard, Janse Bagge Bl

" 27 Gimmix Sittard, Loose in the &\

Margriet Eshuijs
Band in Sittard

SITTARD - Volgens sommigen
is ze de beste popzangeres die
Nederland rijk is. Wie zich daar-
van graag zelf wil overtuigen,
kan vrijdag 15 november gaan
kijken in Fenix, aan de Odasin-
gel 90 in Sittard. Daar treedt de
Margriet Eshuijs Band vanai
21.30 op. Kaartjes kosten /12,5fJ
in de voorverkoop en ’l5,- aan
de kassa.
Eshuijs heeft een lange staat van
dienst. Als elfjarige zong ze al in
popgroepjes. Op haar twintigste
sloot ze zich aan bij Lucifer, met
welke band ze enkele hits scoor-
de. In de jaren tachtig startte
haar solo-carrière, die de wereld-
hit Black Pearl opleverde. On-
langs kwam haar nieuwe solo-
plaat Sometimes uit.

DECEMBER

" 7 Gimmix Sittard, Rowwen Hèzc s.

" 7 Stadsschouwburg Sittard, B<*
Guy & Band en John Campbell

" 7 Disco Pannesjop Meyel, Basic B!

" 10 Rijnhal Arnhem,Lenny KraviC

" 12 Stadsschouwburg Sittard, Fr«
Fender, i

" 14 Muziektheater Amsterdam, B<s '■']
Raitt

" 14 Fenix Sittard, WW Band

" 14 Gimmix Sittard, Fietsefreem

" 15 Fenix Sittard, The Fuzztones

" 15 Café Candlelight Landgraaf, fll
tyle

puzzel van de dag

Horizontaal: 2. beweegreden; 8. vrouw; 9.
klank; 10. vervoermiddel; 11.' voordeel;
13. bijb. figuur; 16. vis; 20. korting; 21.
muggelarve; 22. groente; 23. plaats in Z-
Holland; 24. broos-teer; 25. voordien; 26.
hoeveelheid; 27. mannelijk dier; 28. darm-
vlies; 32. gebloemd katoen; 35. plaats in
Duitsland; 37. val; 38. ver (in samenstel-
ling); 39. loopvogel; 40. in voorkomend
geval.

Verticaal: 1. schaapskameel; 2. vriid
baarmakende stof; 3. deelteken; 4. f]
snoer; 5. deel van een ladder; 6. vulkaj
7. ongaarne; 11. legitimatiebewijs; ■vaste-buitenste gedeelte der aarde; 14.!
vangeniskleding; 15. rechte lijn waarin
onderkant ligt v. letters zonder st*
(drukk.); 16. eten - handeling van etl
17. dood lichaam; 18. bedreven; 19. *gerei; 29. rivier in Italië; 30. gemeenschj
pelijke weide; 31. uitgekozen gedeelte; 'gedachte; 34. plaats; 35. vezelstof uit.
bladscheuten van een zekere palm; 36.1'
desgod.

UITGEVERSMAATSCHAPP'
Limburgs DagbladB.V.
Directie:
mr. F.A.M, van Heilemondt
K.J. Verwer

Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Telefoon:
Abonnementen 045-739JJ] |
Advertenties ' 045-739*3 1
Piccolo-advertenties 045-719*"*
Fax:
Redactie 045-739ZJ 1
Advertenties 045-7392'
Algemeen 045-739^-n
Telex:
Redactie 561'
Banken: *-
ABN Bank Heerlen 57 75 35 9]
Postbank 10 35 1"
Rayonkantoren:
Brunssum 045-25635-!
Geleen 046-74686*
Heerlen-Centrum 045-71771
Kerkrade 045-452932/4555"!
Maastricht 043-2544')
Roermond 04750-1848!
Sittard 046-5155?'
Valkenburg 04406-150*
Abonnementsprijzen:
Bij vooruitbetaling te voldoen
per kwartaal ’ 79,2
per maand f 26A.
losse nummers fmi. z|

Oplossing van gisteren

Woensdag 13 november 1991 ♦2

(C) Standaard UilgeverijAnlwerpen

Mjfy~ii^bU^s dagblad

de tootootjes panda en de spelbreker
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ALPIRSBACH-
) ZWARTE WOUD
i 29 februari t/m 4 maart 1992v'ik '
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il LAM-BEIERSE WOUD
f 29 februari t/m 7 maart 1992
t jrl,

op de achterzijde van deze pagina alles over
deze busreizen.

| Vrienden van het^-n
i

ZIE OMMEZIJDE!



KROKUS-
VAKANTIE
Als u met carnaval een paar dagen vakantie wilt j
nemen, hebben de Vrienden van het

LimburgsDagblad
Limburgs Dagblad de keuze uit drie busreizen.

5 DAGEN
MUNSTER-ELZAS

*\
PRIJS VRIENDENKORTI^
toeslag 1 p.k. ’ 156.00 ’ I 5.00 P-P
Reisinfo: k
U verblijft in HOTEL VERTE VALLÉE te Munster.
* Halfpension: ontbijtbuffet en 's avonds een

3-gangendiner ""* Excursies naar: J
Colmar, Mulhouse, Riquewihr, Kayserberg c

* Reis- en annuleringsverzekering i
* Afscheidsdiner in Nederland *exclusief eventuele entree-gelden. l
Op zaterdag 29 februari vertrek vanuit diverse Limburgse
opstapplaatsen en aankomst in de vroege avond in
Munster. De terugreis is op woensdag 4 maart na het
ontbijt en om ± 17.30 uur staat het afscheidsdiner klaar i(l j
Restaurant Claessen te Klimmen.
i

', /"

5 DAGEN

ALPIRSBACH-
ZWARTE WOUD

J)

PRIJS VRIENDENKORTIN

’ 475.00 p.p. r „. w- f\f\ -«
Geen 1 p.k. beschikbaar ’ I O.UU P-P
Reisinfo:
U verblijft in HOTEL GASTHOF RÖSSLE.
* Halfpension: ontbijtbuffet en 's avonds een

3-gangendiner
* Excursies naar:

Baden-Baden, Straatsburg en Freudenstadt
* Reis- en annuleringsverzekering
* Afscheidsdiner in Nederland

exclusief eventuele entree-gelden.
Op zaterdag 29 februari vertrek vanuit diverse
opstapplaatsen en aankomst vroeg in de avond in
Alpirsbach. De terugreis is op woensdag 4 maart na het
ontbijt en om ± 17.30 uur staat het afscheidsdiner klaar i*l
Restaurant Claessen te Klimmen.

. ✓

8 DAGEN
LAM-BEIERSE WOUD

PRUS VRIENDENKORTIN*
’ 765.00 p.p. r *%w- Lt\f\toeslag 1 p.k. ’ 39.00 J ZD.UU P>P
Reisinfo:
U verblijft in HOTEL SONNBICHL.
Het hotel beschikt over lift, fitnessruimte, sauna en
solarium.
* Halfpension: ontbijtbuffet en 's avonds een 3-gangen

diner
* Excursies naar: Praag, Regensburg, tocht naar het

Beierse Woud en een glasblazerij
* Muziekavond in het hotel
* Reis- en annuleringsverzekering
* Afscheidsdiner in Limburg

exclusief eventuele entree-gelden.
Op zaterdag 29februari vertrek vanuit diverse
opstapplaatsen in Limburg en aankomst vroeg in de avon1De terugreis is op 7 maart na het ontbijt en om 17.30 uur
staat het afscheidsdiner klaar in Restaurant Claessen te
Klimmen.

BOEKEN: OP VERTOON VAN UW VRIENDENPAS, VANA*
VANDAAG BIJ ALLE LIMBURGS DAGBLAD KANTOREN,
DE VVV VAALS EN DE VVV SIMPELVELD.
AANBETALING: ’ 100.- p.p.
U krijgt daar ook informatie over de opstapplaatsen en
opstaptijden.



Groot-Brittannïê neemt gas terug in EPU-overleg

Europees Parlement
krijgt meer macht

ijOORDWIJK - Groot-Brit-
-""inië stemt schoorvoetend in

een beperkte uitbreidingp vsn de macht van het Euro-
r !>ees Parlement, in de hoop zo

v.ah andere EG-landen conces-
sies los te krijgen in de bespre-
kingen over een Europese
politieke Unie (EPU). Dat
"-leek gisteren in Noordwijk,

de twaalf EG-ministers
Buitenlandse Zaken twee

j^gen lang achter gesloten
vergaderen over de

Verdere politieke eenwording
v&n Europa.

3
et Noordwijkse conclaaf luidt vier

weken in van intensieve
leerhandelingen, die op de Euro-

" van Maastricht begin december
""°eten resulteren in nieuwe EG-verdragen over een politieke en mo-
netaire unie. De Britten hebben de
■"atste maanden herhaaldelijk met
tpi veto gedreigd, als de macht van
f*rüssel te ver zou worden uitge-

> -^eid.
?e Nederlandse staatssecretaris
Pankert zei gisterochtend bij het

van het conclaaf niet te ver-
achten dat in Noordwijk de pro-
teïnen in de stroef verlopende
o,lderhandelingen zullen worden
°E>gelost. Maar een woordvoerder

later op de dag dat er
Mgereële vooruitgangis geboekt.'

*| e Engelse minister van Buiten-
■jfl^dse Zaken Hurd toonde enige
I' u'exibiliteit, door er mee in te stem-

den dat het nu hoofdzakelijk advi-
l.^ende Europees Parlement in de
' jjekomst meer zeggenschap krijgt,

in Straatsburg gevestigdeparle-
ment zou beslissingen van de EG-
""ünisters op een aantal terreinen,
*°als milieu, technologie en de Eu-
°Pese interne markt, moeten kun-
den tegenhouden.

Torpederen
ue Britten willen dat het vetorechtoVerigens maar zeer beperkt kan
gorden toegepast. Duitsland en Ne-
derland willen een veel verdergaan-
de democratisering. Parlements-
voorzitter Baron Crespo dreigde bij
M begin van de vergadering de ge-
hele EPU met een formeel veto te
l^len torpederen, wannneer de

proberen alle touwtjes
Jj* handen te houden. De Duitse mi-
nster Genscher toonde zich 'diep
getroffen' door de 'indrukwekken-
de' rede van Crespo.

bewindslieden praten vandaag
/" erder over omstreden punten alseen gezamenlijk buitenlands- en de-

etisiebeleid, de sociaal-economi-
sche samenhang tussen arme en
f-Okere EG-leden, en het overheve-
eti van bevoegdheden naar Brussel

?P nieuwe terreinen als de immigra-
le en het sociaal beleid.

Kamer besluit
tot onderzoek
Bosio-affaire

PEN HAAG - De Tweede Kamerneeft gisteren definitief besloten
6er- commissie in te stellen die een

naar de Bosio-affaire op
e rails moet zetten. Met uitzonde-

Jjlg van het WD-Kamerlid me-
j^uw Kamp schaarde de gehele

zich achter het voorstel van
L-roen Links-afgevaardigde Lank-
jOfst een onderzoek naar deze zaak
* laten verrichten.

5*"e rijksrecherche gaat op initiatief
an minister Hirsch Ballin (Justitie)ac gang van zaken na die in 1985re-

sulteerde in de inbeslagneming vaneen container met marihuana. Die
stond op naam van de Franse on-
dernemer Bosio uit Arnhem.

en commissie uit de Kamer gaat
?lch tot Kerstmis bezighouden met
■Jet verzamelen van stukken die te

hebben met de Bosio-affaire. Tevens moet de commissie
geven op de vraag wie

6en onderzoek moet doen als hetstrafrechtelijk onderzoek door der'jksrecherche onbevredigend uit-hakt.

binnen/buitenland

VARA en KRO
mogelijk verder

als private omroep

HILVERSUM - De VARA on-
derzoekt de mogelijkheden Om
uit het publieke bestel te treden
en als private omroep zonder
winstoogmerk verder te gaan.
VARA-voorzitter Marcel van
Dam heeft het personeel gister-
middag over 'de geringe toe-
komstperspectieven in het pu-
blieke bestel' ingelicht. Even-
tueel wil de VARA op eigen
|kracht, dus buiten het bestel
imaar zonder commerciële motie-
ven, verder gaan

Tot nu toe was de VARA altijd
één van de grootste voorstanders
van het behoud van het publieke
bestel; maar door de impasse in
hetHaagse omroepbeleid ziet de
omroep de toekomst voor het

publieke bestel somber in
Behalve de VARA vraagt nu ook
de KRO zich af of een private
structuur voor deKRO denkbaar
is als politieke steun voor de pu-
blieke omroep nog langer op
zich laat wachten. Op de KRO-

ledenraadvergadering deed
KRO-voorzitter G. Braks die
suggestie 'niet uit angst voor de
concurrentie, maar vanwege de
politieke opvattingen over het
stromingsgebonden middenveld
en de onrust in omroepland,'

De TROS heeft in aansluiting op
deze nieuwe ontwikkelingen la-
ten weten dat men 'commercieel'
niet meer verder frï zee wil met
Veronica. Die mededeling is
voor deze omroep en medebe-
speler van Nederland 2 'een vol-
slagen verrassing.' Veronica
geeft vooralsnog officieel geen
commentaar, maar laat wel we-
ten dat men alvast 70 miljoen
gulden aan reserve-gelden in kas
heeft. „Bestemd voor het perso-
neel voor het geval het binnen
drie jaar is afgelopen met het
huidige omroepbestel."
Zoals bekend voeren VPRO en
de EO al geruime tijd actie voor
meer leden om zodoende de A-
status (dus meer zendtijd) te krij-
gen.

Ruding ziet niets
in Najaarsoverleg

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Voorzitter Ru-
ding van het Nederlands Christe-
lijk. Werkgeversverbond (NCW)
voelt niets voor een Najaarsover-
leg met de vertegenwoordigers
van de werknemersorganisaties
en deoverheid. Ruding zei dit gis-
teren in Maastricht tijdens een
bijeenkomst van de Limburgse
Werkgevers Vereniging(LWV).

„Werkgevers voeren graag over-
leg, maar dan wel over concrete
onderwerpen", aldus Ruding. „Wij
zien niets in het drie-partijenover-
leg. Zon gesprek is onverant-
woord als de regering niet luistert
en weigert afspraken na tekomen.
Een Najaarsoverleg oude stijl zie
ik niet meer gebeuren."

De NCW-voorzitter herhaalde
daarmee, aan de vooravond van
het overleg tussen minister De
Vries (Sociale Zaken) en de socia-
le partners vrijdag over de centra-
le aanbevelingen, nog eens het
standpunt van de werkgevers.

Ruding uitte veel kritiek op het
beleid van het kabinet Lubbers/
Kok. De inflatie is volgens de oud-
minister van Financiën veel te
hoog. „Onder de twee vorige kabi-
netten bleef de inflatie in Neder-
land onder het EG-gemiddelde, nu
§’ boven."

Kamerfracties vegen drie voorstellen van Ritzen van tafel

ME raakt slaags
met studenten

DEN HAAG - Bij de demonstra-
tie van studenten en scholieren
gistermiddag in Den Haag tij-
dens de behandeling van de on-
derwijsbegroting door de Twee-
de Kamer zijn een politieagent
en volgens de organisator LSVB
(Landelijke Studentenvakbond),
zestien demonstranten licht ge-
wond geraakt.

De politie verrichte vier arresta-
ties. Het aantal demonstranten
werd door de politie op 7.000 ge-
schat, de LSVB hield hét op
ongeveer 12.000 mensen. Op het
Binnenhof werden politieagen-
ten bekogeld met blikjes, fruit
en verfbommetjes. De Mobiele
Eenheid (ME) ging de studenten
af en toe met de wapenstok te
lijf.

Bij het samenkomen van de de-

monstranten op het Binnenhof,
schermde de politie, waaronder
de ME, de toegang tot de Tweede
Kamer af.
De demonstranten bleven langer
dan voorgenomen op het Bin-
nenhof. Tussen vier uur en half
vijf werden enkele honderden
van hen die daar waren geble-
ven, door de ME verwijderd.

Tijdens de eerste dag van de be-
handeling van de onderwijsbe-
groting bleek dat de Tweede

Kamer zich in grote meerderheid
verzet tegen het voorstel van mi-
nister Ritzen van Onderwijs om
het recht op studiefinanciering
van studenten die studeren op
een erkende particuliere oplei-
ding te schrappen. De fracties
van CDA, PvdA, VVD en D66
geloven niet dat deze maatregel
geld oplevert. De studenten die
nu bij voorbeeld kiezen voor de
dagopleiding van het instituut
Schoevers, zullen om een studie-
beurs te kunnen krijgen straks

immers kiezen voor een verge-
lijkbare opleiding in het regulie-
re onderwijs, zo redeneren de
vier grootste fracties.
Ook het voornemen van Ritzen
om de duur van de studiefinan-
ciering voor scholieren van 18
jaaren ouder tot één of twee jaar
te beperken stuit op een veto van
de kamer.

De invoering van de zogeheten
tempobeurs in het hoger onder-
wijs waarbij studenten die hun
propaecleuse niet in één jaar ha-
len hun beurs zien omgezet in
een rentedragende lening, krijgt
eveneens weinig steun van de
kamer. Met de afwijzing van de-
ze maatregel, die de verschillen-
de woordvoerders al aankondig-
den in de media, zijn drie van de
belangrijkste voorstellen uit de
onderwijsbegroting op het ter-
rein van de studiefinanciering
nu van tafel.

" De ME probeert, soms met geweld, op het Haagse Binnenhof de studenten achter de dranghekken te houden.

Tientallen doden tijdens begrafenis in Timor

Indonesisch leger
richt bloedbad aan
JAKARTA/DEN HAAG - In Dili,
de hoofdstad van het in 1976 door
Indonesië geannexeerde Oost-
Timor, zijn gisteren zeker 20 doden
gevallen toen soldaten van het In-
donesische leger hët vuur openden
op een rouwstoet. Dit hebben diplo-
maten in Jakarta meegedeeld. Ook
vielen er tientallen gewonden. Van
regeringszijde is de schietpartij be-
vestigd. Over het aantal slachtoffers
werden evenwel geen mededelin-
gen gedaan.

De honderden deelnemers aan de
rouwstoet herdachten de dood van
een Oosttimorese man die twee we-
ken geleden om het leven was geko-
men toen Indonesische troepen een
kerk binnenvielen waar hij en 20
andere politieke activisten zich
schuil hielden. Volgens militaire
functionarissen kwam de man om
bij gevechten tussen voorstanders
van onafhankelijkheid en 'passan-
ten. ,
Amnesty International riep gisteren
op tot een grondig onderzoek naar

het incident. De mensenrechten-
organisatie zei zich zorgen te maken
over het lotvan de arrestanten.

Ooggetuigen verklaarden dat de
rouwenden een mis hadden bijge-
woond voor Sebastiao Gomes Ran-
gel en daarna naar de begraafplaats
waren getogen waar hij was begra-
ven. Op of bij de begraafplaats
openden militairen het vuur, aldus
de ooggetuigenverslagen. Schattin-
gen over het aantal doden lopen uit-
een en volgens sommigen zijn veel
meer dan 20 mensen omgekomen.

De rouwstoet trok vreedzaam voor-
bij, aldus de ooggetuigen. Wel rie-
pen enkele deelnemers leuzen voor
onafhankelijkheid en was een vlag
van de verzetsbeweging Fretilin te
zien.
Oost-Timor was drie eeuwen lang
een Portugese kolonie. Toen de
Portugezen in 1975 vertrokken,
werd het gebied bezet door Indone-
sië en een jaar later ingelijfd. De
annexatie wordt internationaal niet
erkend.

Parkeernota
Met de Parkeernota, die
maandag het licht zag,
spant minister Maij-Weggen
van Verkeer en Waterstaat
weer eens het paard achter
de wagen. Immers, de echte
boosdoeners — het veel te
grote aantal auto's in ons
land — worden niet aange-
pakt door een stelselmatige
vermindering, maar het aan-

tal beschikbare parkeerplaatsen moet wèl omlaag. Een simpele
kwestie van oorzaak en gevolg, ben je geneigd te zeggen. Echter,
de overheid pakt wel het gevolg aan, maar laat de oorzaak onver-
let. De automobilist zal steeds meer moeten betalen voor steeds
schaarser wordende parkeerplaatsen, een verkapte belasting-
maatregel derhalve, waarvan de opbrengst in het schier bodemlo-
ze overheidsvat zal verdwijnen.

Het gaat met de Parkeernota net als met zoveel andere plannen
van de overheid: weer betreft het hier een visieloze deelaanpak
van een veel meer omvattend probleem: hoe houden we het aan-
tal auto's in de hand en stimuleren en verbeteren wij het openbaar
vervoer in die mate, dat het een echt (betaalbaar) alternatief voor
de auto wordt.
Daarbij komt dat Maij-Weggen het nieuwe parkeerbeleid wil laten
uitvoeren door provincies, gemeenten en de in oprichting zijnde
vervoersregio's. Als zij er echter niet in slagen het stringente par-
keerbeleid tot een succes te maken, zal de minister in 1994 over-
gaan tot het nemen van wettelijke maatregelen. Het feit dat zoveel
verschillende niveaus zich met het parkeerbeleid bezig houden
werkt ongelijkheid in de hand. In de ene gemeente zal men veel
meer voor een parkeerplaats moeten betalen dan in een willekeu-
rige andere.
Het gevaar is niet denkbeeldig dat velen de binnensteden en de
haast onbetaalbare parkeerplaatsen gaan mijden, waardoor win-
kelcentra onder druk kunnen komen te staan en wellicht noodge-
dwongen hun deuren moeten sluiten ten faveure van op industrie-
terreinen gelegen weidewinkels.
De parkeerbelasting op bedrijfsparkeerterreinen — waarvan in de
'uitgelekte' concept-nota nog sprake was - zegt Maij niet effectief
te achten, maar zij wil de plannen voor deze maatregel nog niet
helemaal van tafel vegen. Wat dat betreft is de Parkeernota rond-
uit misleidend. Door een versluierend taalgebruik probeert de
minister te verbergen dater wel degelijk plannen bestaan voor een
belasting voor parkeren op eigen terrein, ondanks een eerdere
ontkenning daarvan.
Zo stelt Maij-Weggen in de nota 'het gebruik van parkeerplaatsen
te koppelen aan een prijs of vergunning' en zegt zij te streven naar
'bedrijfsvervoerplannen ondersteund door een sturend parkeerbe-
leid voor het eigen bedrijfsterrein om overmatige parkeergelegen-
heid te voorkomen.' Hier lijkt geen andere conclusie mogelijk dan
dat via een omweg toch belasting voor parkeren op eigen bedrijfs-
terrein wordt ingevoerd. Zo doorredenerend is het best mogelijk
dat er binnen afzienbare tijd belasting moet worden betaald voor
het parkeren van de auto op de eigen oprit of in de eigen garage.

PS

'Contrarevolutie
dreigt in China'

BEIJING - De leiding van de Chi-
nese Volksrepubliek is bang voor
een toename van anti-regeringsge-
zinde ideeën en 'contrarevolutionai-
re' acties in het land. „De ingrijpen-
de omwentelingen die zich in de
Sovjetunie en in de rest van Oost-
Europa hebben voorgedaan, heb-
ben China in een bijzonder kritieke
situatie gemanoeuvreerd", aldus de
minister van Openbare Veiligheid,
Tao Siju.
Het is de eerste keer dat een Chine-
se regeringsfunctionaris openlijk
spreekt over een 'kritieke situatie.
Volgens de in Beijing verschijnen-
de krant Guangming Ribao heeft
Tao Siju tevens kenbaar gemaakt
dat de strijdvoor het behoudvan de
communistische macht nu de hoog-
ste prioriteit van de Chinese leiding
heeft.
Tao Siju heeft de veiligheidsorga-
nen opgeroepen toch vooral het in-
terne bevel van het Centraal Comité
van de communistische partij op te
volgen om tot versterking van de
veiligheidsmaatregelen over te
gaan.

Milieuvervuilers
harder aangepakt
DEN HAAG - Milieuvervuilers zul-
len vaker dan tot nu toe het geval is
geweest de rekening moeten beta-
len voor hun gedrag. De overheid
zal de kosten om de vervuiling te
bestrijden zoveel mogelijk bij de
veroorzaker neerleggen. Alle frac-
ties in de Tweede Kamer zijn giste-
ren na stemming akkoord gegaan
met een motie van die strekking
van het CDA-Kamerlid Lansink.

Alders stond sympathiek tegenover
de motie, die hij als steun in de rug
beschouwde. De minister zal nu in
overleg treden met mede-overhe-
den (provincies en gemeenten),
doelgroepen van >het milieubeleid
en sociale partners.
De overheid zal verder alle gelden
die het ontvangt uit het verhalen
van de kosten op bodemsanering,
ook weer moeten inzetten voor de
bodemsanering. Een Kamermeer-
derheid (met uitzondering van het
CDA) stemde gisteren in met een
motie van die strekking van het
PvdA-Kamerlid Van der Vaart.

punt Uit
Naaktfoto

De rechtbank in Zwolle heeft
gisteren de 42-jarige P. de la
L.C. uit IJsselstein veroordeeld
tot een gevangenisstraf van
vier maanden. De man hing in
de woonplaats Ermelo van zijn
ex-vriendin naaktfoto's van de-
ze vrouw op. De actie was een
soort wraakneming na het be-
ëindigen van de relatie tussen
hen beiden.

Statenloos
De in Canada levende - van
oorsprong Nederlandse - oor-
logsmisdadiger Jacob Luitjens
is zijn Canadees staatsburger-
schap kwijt. De regering van
het Noordamerikaanse land
heeft hem dat vrijdag ontno-
men, aldus een woordvoerder
van die ambassade gisteren.
Het statenloos worden van
Luitjens is het gevolg van de
uitspraak van rechter F. Collier
dat de nu 72-jarige zijn Canade-
se staatsburgerschap ten on-
rechte heeft verworven. Luit-
jens verzweeg toen namelijk
dat hij in Nederland bij verstek
tot levenslang was veroordeeld
wegens zijn oorlogsverleden.

Aids-therapie
Bij de Amsterdamse kliniek
van de stichting Fight for Life
is een nieuwe therapie tegen
aids gestart. De start was al vo-
rig jaar aangekondigd, maar er
was niet genoeg geld om een
bepaald apparaat aan te schaf-
fen. Het gaat om de zogeheten
Passieve Immuun Therapie.
Die komt erop neer dat ver-
zwakte seropositieven bloed-
plasma krijgen van nog gezon-
de seropositieven. Dat bloed-
plasma bevat veel meer anti-
stoffen.

Bases
Het Amerikaanse militaire op-
perbevel voor Europa heeft gis-
teren de opheffing of gedeelte-
lijke sluiting van nog eens 71
militaire bases in Nederland,
Duitsland, Italië en Groot-Brit-
tannië aangekondigd. Een
woordvoerder van het Ameri-
kaanse 'European Command'
zei dat met de nieuwe vermin- .
dering het aantal Amerikaanse ;
militairen in Europa tegen 1995 j
wordt teruggebracht tot.-
-150.000 (nu 290.000). Van 54 ba-
ses was al min of meer bekend j
dat zij zouden worden gesloten,
maar de lijst telt 17 bases die
geheel nieuw zijn. Het aantal te
sluiten bases stijgt door het
nieuwebesluit tot in totaaj 381.

m cßewaie |W
[[PERZISCHE TAPIJTEN]]

mw\__mmmmmmmmmmmmmm9j 99'

(ADVERTENTIE) ]

HEMAigoud

t*^^fe 14krt. Goud .\f\_f\

Armband van figaroschakels . 419:- \J+Jm

Oorringen, 25 mm -65r- -w'-w'»

Oorknopjes met knoopje -^5:- <w «--'"
Deze artikelen zijn niet verkrijgbaar in onze vestigingen in Best, Dordrecht Sterren-
burg, Gemert, Horst en Wassenaar. Aanbiedingen zijn geldig t/m 23 november 1991.
Zolang de voorraad strekt. H91.31212/11.

Woensdag 13 november 1991 "3r limburgs dagblad M



Woensdag 13 november 1991 "4Limburgs Dagblad

'W~ ;;r,'- ,ili-'' :: . .# . -■■«■ ::
Hogeschool

Katholieke Leergangen

Sittard

I Informatiemiddag
met gelegenheid om in te schrijven

Vrijdag 15 november 1991
van 14.30 ■ 16.30 uur

■ De Hogeschool Katholieke Uergangen_%£^^££&„ dingen voor het onderwijs, voor ande" samen
bedrijfsleven. In het kader van in

ctemf België. School- en

1Vjn Opleidingen tot leraar voortgezet onderwijs
I /U- nnratie- Oude Markt 5, Sittard)I {S^dl, Engels, Econo.i^dnj^nde, f

Geschiedenis, Tekenen, Handvaardigheid, Wiskunde,

Natuurkunde en het nieuwe vak Techniek.

■ STI Vrije studierichtingen als afstudeervariant
rH van de lerarenopleidingï' rk^catie: Oude Markt 5, Sittard) 0.a.:

E Illustratieve vormgevmg Audio-

visuele vormgeving, Produktvormgeving, Opleider
SSaSuropis Commercieel-Technisch Manager,

Milieu en landschap, Cultuur en Educatie.

■ ÖO Opleiding tot leraar basis.°"d^d)Iry (locatie: Beukeboomweg 24, Sittard)

Verhinderd te komen? Stuur de bon in!

I

Ï Stuur mij informatie over: |
□ Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en Vrije 1

Studierichtingen
□ Lerarenopleiding Basisonderwijs |

\ PostcodeAVoonplaats

I Stuur de bon in een enveloppe zonderpostzegel aan:
E Hogeschool Katholieke Leergangen Sittard, Antwoordnummer ,

1040, 6130 VB Sittard .— m.^m^mgjmui^mj^

. Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

" 5.000 48 mnd. 138,77 14,9 150.95 18,7
"10 000 60 mnd. 229,79 14,3 249.77 17,5

---15 000 60 mnd. 344,69 14,3 366.84 16,1
30 000 72 mnd 609,22 14.2 622,29 15_2

' Krediet U betaalt Rente volgens min. tarief Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per maand eff. jaarrente looptijd max. tarief looptijd
11 000 220 1.145 14.6% 75 mnd. 17,6 85
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35 000 700 1 09 13.9% 72 mnd 16J> 80

jeéll . . I trmUITBREIDING|| Provincie j^LUCHTHAVEN
HP Limburg H444 MAASTRICHT

i mededeling Bekendmaking advies ex artikel 22 Luchtvaartwet Oost-Westbaanm 287/46-91 Luchthaven Maastricht.

Gedeputeerde Staten van Limburg maken overeenkomstig het bepaalde in
artikel 22, lid 3, van de Luchtvaartwet bekend dat de Bezwarencommissie
Uitbreiding Luchthaven Maastricht haar advies inzake de bezwaren tegen de
ontwerp-aanwijzigingen ex artikel 24 en 26van de Luchtvaartwet van maart
1991 op 31 oktober 1991 aan de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft
gestuurd. Het advies, de bezwaarschriften en de processen-verbaal van de
mondeling ingebrachte bezwaren, liggen met de reeds eerder (van 15 maart
tot 16 mei 1991) ter inzage gelegde stukken met betrekking tot de genoemde
ontwerp-aanwijzigingen met ingang van 14 november 1991 gedurende één
maand tijdens kantooruren ter inzage op de navolgende lokaties:- in de bibliotheek van het Provinciehuis, Limburglaan 10 te Maastricht;- de gemeentesecretarie van Beek, Raadhuisstraat 9 te Beek;- de gemeentesecretarie van Geleen, Markt 1 te Geleen;- het gemeentelijk informatiecentrum van Heerlen, Raadhuisplein 20 te

Heerlen;- de gemeentesecretarie van Maastricht, Stadhuisstraat 6 te Maastricht;- de gemeentesecretarie van Meerssen, Beekstraat 51 te Meerssen;- de gemeentesecretarie van Nuth, De Weverplein 1 te Nuth;- de gemeentesecretarie van Schinnen, Scalahof 1 te Schinnen;- de gemeentesecretarie van Valkenburg aan de Geul, Geneindestraat 4 te
Valkenburg aan de Geul:- de receptie van hetkantoor van de N.V.Luchthaven Maastricht (tevens
iedere dinsdagtussen 17.00en 20.00 uur; om de stukken op dinsdag in te
zien dient vooraf tijdens kantooruren een afspraak te worden gemaakt
(telefoon 043-666444);- het gemeentehuisvan Lanaken, Jan Rosierplein 1 te Lanaken (België);- het gemeentehuisvan Maasmechelen, Gemeenteplein te Maasmechelen
(België).

Het advies kan tegen betaling van ’ 30,- worden besteld bij de bibliotheek
van het Provinciehuis (telefoon 043-897382).
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PvdA-Kamerlid Tineke Netelenbos:

'Het lesgeld-spook
waart weer rond'

DEN HAAG - Het PvdA-
Tweede Kamerlid Tineke
Netelenbos begrijpt er naar
eigen zeggen niets van.
Waarom innen we in Neder-
land lesgeld terwijl we tege-
lijkertijd via de kinderbij-
slag-regeling en de tege-
moetkoming in de studie-
kosten weer een deel van
dat geld teruggeven? Het
moet toch simpeler kun-
nen? En nu we het er toch
over hebben, denkt Nete-
lenbos hardop, misschien
kunnen we het heffen van
lesgeld in het algemeen wel
afschaffen. Een principiële
discussie dus. Voor de zo-
veelste keer.

Waren ze in Nederland soms van
Lotje getikt? De toenmalige mi-
nister van Onderwijs drs W.
Deetman stelde in het najaar van
1984 voor om schoolgeld te hef-
fen voor leerplichtige scholieren
in het voortgezet onderwijs. Dus
kinderen eerst dwingen om naar
school te gaan en daarna meteen
roepen dat je daarvoor als over-
heid geld verlangt. Dat is waan-
zin, redeneerden allerlei omlig-
gende landen op de in Neder-
land levende plannen.

Hetprincipe dat verplicht onder-
Wijs gratis moest zijn, moest
overeind blijven. Zeker gezien
de vele internationale verdragen
die daarover bestaan en door Ne-
derland zijn ondertekend: het
verdrag van Rome, de Verkla-
ring van de Rechten van de
Mens, het Europees handvest
voor de Mensenrechten. Al deze
verdragen bevatten het principe
dat 'eenieder recht heeft op on-
derwijs. Het onderwijs zal koste-
loos zijn, althans wat het lager enbeginonderwijs betreft', stond er
keurig geschreven.

" TINEKE NETELENBOS
het moet simpeler kunnen...

Gratis
Deetman las de internationale
verdragen destijds zodanig dat
het basisonderwijs voor iedereen
gratis moest zijn, maar dat er
voor het volgen van voortgezet
onderwijs best een bijdrage ge-
vraagd kon worden. De redenen
°m het te doen waren dezelfde
?ls die van het jaar ervoor toen
Deetman eenzelfde plan zag
stranden op tegenwerking uit deTweede Kamer: de schatkist was
leeg en bovendien kon - door de
ouders de portemonnee te laten
trekken - de kwaliteit van het
onderwijs misschien een beetje
opgekrikt worden.

Maar het antwoord van de Twee-
de Kamer was 'nee. Het duurde
tot 1987 eer het lesgeld weer
daadwerkelijk werd ingevoerd.
En dat was 37 jaarnadat het niet
uit principiële overwegingen,
maar uit overwegingen van las-
tenverlichting voor de burgers
door het tweede-kabinet-Drees
Was afgeschaft.

Twintig procent
Aan het begin van dit schooljaar
startte de Informatiseringsbank
van het ministerie van Onder-
wijs en Wetenschappen weer
met de inning van lesgelden vanongeveer 525.000 leerlingen voorhet schooljaar '91/92. In menig
huisgezin is toen een acceptgiro-
kaart in de bus gevallen met
daarop het bedrag van 1.163 gul-den.

Een raar bedrag, maar het verte-
genwoordigt eenvijfde van dekosten die gemoeid zijn met het
onderwijs aan het kind. Om dedrie jaar is de minister verplicht

dat bedrag aan te passen aan de
werkelijke kosten.

In een nota van wijziging óp de
begroting heeft hij overigens in-
middels kenbaar, gemaakt het
komend jaar het lesgeld met
maar 35 gulden te verhogen (was
gepland: 300) en dat voor 1993
met bijna 300 gulden te laten
doen stijgen.

Evenals voorgaande jarenzou de
Informatiseringsbank een 'strin-
gent invorderingsbeleid' voeren
als de acceptgirokaart niet bin-
nen veertien dagen in Groningen
was. „Maar dat is nog altijd een
beter systeem dan dat van enke-
le jaren geleden toen het geld
nog op de eigen school betaald
moest worden. Dat leverde heel
vervelende situaties op. De di-
recteur van de school moest aan
de ouders schrijven dat Jantje
van school werd gestuurd," weet
een woordvoerder van het minis-
terie van Onderwijs.

'Rondpompen'
Tot zover toch betrekkelijk sim-
pel?
„Jawel," antwoordt Netelenbos.
Maar nu komen pas de procedu-
res om de hoek kijken die zij
afgelopen weekeinde omschreef
als 'het zinloos rondpompen van
gelden. Een voorbeeld van dat
'rondpompen van gelden': ou-
ders of verzorgers van leerlingen
van zestien of zeventien jaar
kunnen namelijk nog tot 31 de-
cember een vergoeding voor het
lesgeld aanvragen via de Rege-
ling Tegemoetkoming Studie-
kosten.

Leerlingen van achttien jaar en
ouder kunnen een voorschot
krijgen op het lesgeld op basis
van de Wet op de Studiefinancie-
ring. „Dit is toch een hele rare
geven-en-nemen-politiek," zucht
Netelenbos die in haarkritiek al-
gehele steun lijkt te ondervin-
den. Niet alleen coalitiepartner
CDA is het er van harte mee
eens. Ook D66 en de VVD voelen
voor een grondig onderzoek. En
de onderwijsvakbonden PCO,
ABOP en KOV laten bij monde
van hun woordvoerders weten
verheugd te zijn over het initia-
tief: „ledere mededeling over
lesgeldverhoging en dergelijke
veroorzaakt steeds weer onrust."

Uitvoerbaar
„Laat de uitvoering in de toe-
komst door een en dezelfde in-
stantie gebeuren in plaats van
door én de Informatiseringsbank
én door de fiscus én door de So-
ciale Verzekeringsbank zoals dat
nu het geval is," aldus het PvdA-
TweedeKamerlid dat geen enke-
le voorspelling wil doen of het
ook praktisch uitvoerbaar is: „Ik
ben geen fiscalist. Laten we dat
nou maar eerst eens onderzoe-
ken."

En dat is het einde van de dis-
cussie?
Wat het CDA betreft wel. „We
vragen om onderlinge samen-
hang, niet om opheffing van de
lesgeld-maatregel," zegt CDA-
Kamerlid K. Tuinstra. Maar Ne-
telenbos zou wel verder willen:
„Ik sluit niet uit dat we een in-
houdelijke discussie gaanvoeren
over het afschaffen van het prin-
cipe lesgeld.

Het wordt tijd om in te zien dat
de kosten voor het voortgezet
onderwijs verhaald moeten wor-
den op de gehele samenleving
aangezien die hele samenleving
ook profijt heeft van een goede
opleiding van jongeren."

jos van den camp

Onverteerbaar
Maar Major zag er nog steeds aller-
lei onverteerbare elementen in.
Zoals de zin dat de EG een 'federale
roeping' heeft, een begrip dat de
Britten doet gruwen. Dat moet
eruit, anders zullen we zeker niet
tekenen, zei Major. En minister van
Financiën Lamont herhaalde geen
vervanging van het pond door een
Europese munt te zullen aanvaar-
den.

Er zijn nog meer geschilpunten: het
uitbreiden van de bevoegdheden
van het Europees Parlement, het
buitenlands en defensiebeleid van
de nieuwe politieke unie, de vraag
of besluiten bij eenstemmigheid of
meerderheid van stemmen moeten
vallen, en de EG-bevoegdheden
over sociale zaken, het immigratie-
beleid en justitie.
De Britten vinden dat nationale be-
voegdheden, waar de EG zoveel
mogelijk moet afblijven. Maar zij
vinden Duitsland, België, Italië, Ne-
derland en in mindere mate ook
Frankrijk tegenover zich. Vooral de
Duitsers hebben laten weten dat zij
op hun beurt gaan dwarsliggen, als
er niet meer macht voor het Euro-
pees Parlement komt.

Naarmate nationale regeringen
meer bevoegdheden aan de EG
kwijtraken, moet de democratische
controle vanuit Europa daarop gro-
ter worden. Voor Kohl is een mone-
taire unie, waarbij in 'Brussel' de
hoofdlijnen van het Duitse econo-
mische beleid worden bepaald, al-

leen aanvaardbaar als daarop con-
trole kan worden uitgeoefend.
De Britten maken zich zeer druk
over voorstellen om het sociale be-
leid en de immigratie onder de EG-
vlag te brengen. Daarmee verliezen
zij de greep daarop, wat vooral voor
de conservatieven onaanvaardbaar
is, nu duizenden Oosteuropeanen
én Noordafrikanen proberen het be-
loofde land dat 'EG' heet binnen te
komen.

De problemen over het buitenlands
en defensiebeleid betreft lijken na
de NAVO-top van Rome oplosbaar.
De bondgenoten, ook Frankrijk,
spraken zich daar weliswaar uit
voor een zelfstandige Europese rol
op defensiegebied, maar niet buiten
de NAVO om. Kool en geit werden
zo gespaard, en dat zal tot Maas-
tricht wel zo blijven.

" De hoofdrolspelers
van de EG-top in
Maastricht,
gefotografeerd tijdens
de laatste ontmoeting
in juni in Luxemburg.
Het is de vraag of de
Europese leiders de
laatste vier weken hun
meningsverschillen
bijleggen.

binnen/buitenland

Spanning over welslagen Eurotop neemt toe

Op eieren lopen
naar 'Maastricht'

BRUSSEL/MAASTRICHT
Met nog vier weken te gaan
stijgt de spanning over het
welslagen van de EG-topcon-
ferentie van Maastricht. Mis-
lukking en succes liggen bij-
zonder dicht bij elkaar. Wel-
licht wordt deze week al
duidelijk of er nog een kans is
dat het Nederlandse EG-voor-
zitterschap tijdig het onver-
zoenlijke weet te verzoenen.

De Britse premier Major sprak dit
weekend, na zijn ontmoeting in
Bonn met bondskanselier Kohl,
weer eens het onaanvaardbaar uit
over een deel van de plannen om
van de EG een politieke, economi-
sche en monetaire unie te maken.
Niet verrassend, maar premier Lub-
bers en de ministers Van den Broek
en Kok zullen er toch niet blij mee
zijn.
Hun diplomatieke gaven worden
zwaarder op de proef gesteld dan
ooit. Zij kunnen zich geen fouten
meer veroorloven, zoals het indie-
nen van het eerste Nederlandse
voorstel voor de politieke unie, dat
in september op genante wijze werd
afgeschoten. Om Maastricht te ha-
len, moeten de bewindslieden vier
weken lang op eieren lopen.
Het lot van de politieke unie zal
mede worden bepaald door de uit-
komst van het conclaaf, dat de mi-
nisters van Buitenlandse Zaken
deze dagen in een Noordwijks hotel
houden. En begin deze week wijd-
den de ministers van Financiën vele
uren aan het bespreken van de al-
lerlaatste voorstellen voor de mone-
taire unie.

Afgelopen weekend diende Neder-
land het definitieve voorstel in voor
de politieke unie. Dat bevat weinig
nieuwe details meer, omdat het
goeddeels een kopie is van het uit
juni daterende Luxemburgse voor-
stel. Dat werd, na het echec met het
Nederlandse papier in september,
tot uitgangspunt voor de onderhan-
delingen verheven.

Hoofdzaken
De bedoeling van het Noordwijkse
conclaaf, onder leiding van minister
Van den Broek, is zoveel besluiten

te nemen, dat voor de top alleen die
onderwerpen over blijven waarover
men het absoluut niet eens kan
worden. Dan kunnen de regerings-
leiders zich straks in Maastricht
concentreren op de werkelijke
hoofdzaken.

Het wordt een zaak van geven en
nemen. Nu Bonn en Parijs de Brit-
ten op defensiegebied tegemoet zijn
gekomen, wordt van hen ook toe-
geeflijkheid verwacht. Het laten
vallenvan het niet absoluut noodza-
kelijk 'F-woord' (de federale roe-
ping) kan Londen wellicht ook
bewegen tot soepelheid op andere
terreinen.

Nederland heeft hen al plezier ge-
daan met het voorstel om een land
dat straks niet tot de eindfase van
de monetaire unie (met dieene EG-
munt) wil toetreden, dat onder
voorwaarden toe te staan. Londen
heeft positief gereageerd op dit ge-

baar, waarmee de besluitvormin
over de monetaire unie een stu
makkelijker is geworden.
Premier Major zit in een moeilij
parket, met verkiezingen voor d
deur. Toegeven aan de EG kan her
de toorn van de conservatievereet
tervleugel (zijn voorgangster vooi
op) kosten, terwijl een te harde ant
Europese opstelling de linkervlet
gel en de socialistische oppositie i
de kaart kan spelen.

Premier Lubbers was eerder suc
cesvol bij het in de EG houden va
mevrouw Thatcher, nu mag hij zij
kunstjes opMajor uitproberen. Ve-
gende week begint hij een rondrei
langs alle EG-hoofdsteden, om das
de laatste standpunten te horen. O
22 november bezoekt hij Londei
Dat zou wel eens het Uur U kunne
worden.

hans de bruiji

] I achtergrond[

Russisch nationalisme
drijfveer van Jeltsin

MOSKOU - De persdienst van
Russisch president Boris Jeltsin
weet het zeker. „Je hebt die Tsjets-
jenen gezien voor het Witte Huis?
Baardige mannen, op paarden, met
spandoeken. Ze kondigden de Hei-
lige Oorlog aan. We vroegen: tegen
wie? Dat weten we nog niet, was
het antwoord. Maar achter hen
stond een intellectueel uitziende
man. Hij verbood de demonstran-
ten verder met journalisten te pra-
ten. Meneer, hier zit meer achter
dan zomaar een opstand tegen onze
president."

Deze woordvoerder vertolkt wat
veel Russen al zeker weten. De niet-
Russen hebben het op hen gemunt.
Het moederland is in gevaar. Voor

de man in de straat geldt niet dat
zijn president een politieke beoor-
delingsfout heeft gemaakt. De emo-
ties komen pas los als het lot van de
Russen in de niet-Russische repu-
blieken ter sprake komt.
De Russen vormen één grote fami-
lie. Alles wat niet bij die familie
hoort, is vreemd, is een potentiële
vijand. In het geval van de Tsjetsje-
nen ligt het al helemaal duidelijk.
Dat zijn niet alleen islamieten, nee,
het zijn ook gangsters. De criminele
wereld in Moskou wordt immers
beheerst door Tsjetsjenen, Geor-
giërs en meer van die zuidelijke
types.
De vreemdelingenhaat van de Rus-
sen (aan veralgemenisering valt
soms niet te ontkomen) is berucht

en van alle tijden. De dissident An-
drei Sinjavski betoogt in een in 1987
gepubliceerd essay dat Russen alle
ellende die hen overkomt, ook die
ze zelf veroorzaken, aan de 'buiten-
staander', de 'vrjand' toeschrijven.
Sinjavski citeert uit de memoires
van Groothertog Aleksandr Michai-
lovitsj, kleinzoon van tsaar Nicolaas
I. Aleksandr beklaagt zich over de
vreemdelingenhaat die hem zo
makkelijk in de greep krijgt. „Het is
niet mijn fout dat ik joden, Polen,
Zweden, Duitsers, Engelsen en
Fransen haat. De orthodoxekerk en
de patriottische doctrines die er ge-
durende mijn twaalf jaarvan studie
zijn ingehamerd, zijn er verant-
woordelijk voor."

Fobie
De communistische leiders, van
Stalin tot en met Brezjnev, probeer-
den deze vreemdelingenfobie te
verzilveren. Rusland ging op in de
Sovjetunie, maar de Sovjetunie was
Rusland met een aantal veroverde
gebieden, van Balten tot Centraal-
Azië. Er was een binnenlandse
klasse-vijand, maar die werd altijd
gestuurd vanuit het vijandige (im-
perialistische) buitenland.
Maar ook onder Gorbatsjov is de
vreemdeling, de niet-Rus, een po-
tentiële vijand gebleven. Glasnost
en perestrojka zorgden ervoor dat
niet alleen in de niet-Russische re-
publieken maar ook in Rusland zelf
het nationalisme, van gematigd tot
extreem, zich aan de staatscontrole
ontrukte. Er-zijn geen imperialisti-
sche of klasse-vijanden meer. Maar
uit het Westen sluipt het gifvan de
decadentie binnen, uit het Zuiden
het fanatisme van de islam. Beide
zijn een bedreiging voor moedertje
Rusland.
In 1973 schreef de dissidenteauteur
Aleksandr Soltsjenitsin zijn 'Brief
aan deLeiders. Hij pleitte voor ver-
vanging van de marxistisch-leninis-
tische ideologie door een Russisch-
nationalistische. Dat pleidooi vond
uiteraard geen gehoor. Soltsjenitsin
kreeg een Nobelprijs voor zijn
werk, maar kon in eigen land niet
publiceren.

Soltsjenitsin is een van de velen die
betoogt dat Rusland een uniek land
is, waar westerse waarden niet kun-
nen worden toegepast. Nationalisti-
sche en anti-semitische bewegingen
als Pamjat (Herinnering) die onder
Gorbatsjov grote bloei kenden,
omarmen Soltsjenitsin als een van
hun spirituele leiders, zoals de door-
gaans in zwarte kledij uitgedoste
Pamjat-chef Vasiliev eens tegen de-
ze correspondent zei.

" BORIS JELTSIN
...Rusland als erfgenaam van

de oude Sovjetunie...

Morele gevaren
Na de staatsgreep van augustus is
het hek helemaal van de dam. De
patriarch van de Russisch orthoxe
kerk, Aleksei 11, zegt in één zin dat
het land zich heeft bevrijd van de
communistische dictatuur, maar nu
moet oppassen voor de morele ge-
varen die vanuit het Westen drei-
gen.

In kwaliteitsbladen als de Litera-
toernaja Gazeta en Golas, het blad
van de Journalistenbond, worden
pleidooien gehouden voor een 'de-
mocratische dictator. De bekende
auteur en regisseur Nikita Mitsjal-
kov schrijft een open brief aan fun-
gerend premier Silajev, dievolledig
in de Pravda wordt afgedrukt. „De
Russen zijn Europeanen noch Azia-
ten. Wij kunnen niet leven als Hol-
landers, Engelsen of Duitsers. Wij,
Euro-Aziaten, eren de heilige crea-
tieve waarde van de autocraat. Wij
houden van ons land, van zijn ge-
schiedenis en kregen altijd de steun
van de orthodoxe kerk."

Daarmee zijn we terug bij de pal
tieke situatie van vandaag. Mitsja
kov vertolkt wat ook in de omg»
ving van Jeltsin gemeengoed aa
het worden is. Rusland als erf»
naam van de oude Sovjetunie, nu
andere woorden: Gorbatsjov en ht
centrale Unie-apparaat moeten "den duur verdwijnen, Ruslan
neemt het bestuur over en vorir
een nieuw Rijk.

Zo duidelijk wordt het natuurhj
niet gezegd door mensen als vict
premier Boerboelis of Sergej Sjacl
rai, lid van Jeltsins Staatsraad. Ma;
het is wel wat ze bedoelen: Ruslan
moet in het oude imperium de ord
herstellen. Dat kan met econom
sche wapenen (zoals verhoging va
grondstoffenprijzen of prijsliberal
satie die de andere republieke
dwingt zich naar Ruslands wil t
schikken) of desnoods met militair
middelen, zoals blijkt uit de discu.'
sies met de Oekraïne over 'gren*
correcties' en het beheer van ken
wapens en de militaire expediti
naar Tsjetsjen.

Uitspraken
Het heeft er alle schijn van dat d
Jeltsin zich minder gelegen laat lij
gen aan Gorbatsjov dan aan het pc
litieke gevaar dat dreigt uit de rw
tionalistische hoek. Van een ma
als Vladimir Zjirinovski bnvoo
beeld, de welbespraakte leider va
de Liberaal-Democratische Party.

Dat die naam nergens op slaat, b<
wijzen de volgende uitspraken di
we uit Zjirinovski's mond optekei
den: „Jeltsin is een verrader. H
steunde de Balten en de Georgi
maar liet de Russen buiten Rus:
(40 miljoen naar schatting) in
steek. De voorzitter van het Russ
sche parlement, Chasboelatov, :
een islamiet. Dat is een schand
voor Rusland. Kazachstan is pui
Russisch, daar'woonden alleen w<
nomaden voor wij er kwamen. D
Transkaukasus? Van ons."

Een gek? Nee, een Rus die zegt w<
veel Russen denken en kan oj i
scheppen over de zes miljoen sten
men die hij in mei kreeg bij d
verkiezingen voor het Russisch pr<
sidentschap. En die voorspelt da
als het tot nieuwe verkiezinge
komt ('Maar het is waarschijnlijk*
dat een militaire staatsgreep mij i
het Kremlin zal brengen'), die aai
hang minstens vertienvoudigd i
De niet-Russen zijn gewaarschuwc

hans gelcijns

f limburgs dagblad
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Miele maakt de mooiste
en de beste keukens

Daarvan overtuigen wij u graag 15jHfi]^Klte§|3
lljj^jjjjjjj]
Miele-Keuken-Centrum "Heerlen".
Beersdalweg 958, tel. 045-729098.

Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".
Stationsstraat 58, tel. 043-252578.
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Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap 1
Limburg maakt bekend dat op het kantoor van
genoemd zuiveringschap, Kapelaan Sarsstraat 2 te
Roermond, alsmede op de secretarie van de I
gemeente Nuth van 14 november 1991 tot en met
13 december 1991 voor een ieder ter inzage is

gelegd de navolgende verleende vergunning ingevolge
artikel 5 van de Verordening kwaliteitsbeheer
oppervlaktewateren Limburg aan de gemeente Nuth gvoor het lozen van rioolwater op het zuiverings- I
technische werk genaamd ZL-transportriool 1
Weustenrade-Brommelen. Op grond van artikel 22
van de Waterstaatswet 1900 kan door belang-
hebbenden een verzoek tot vernietiging van de U.
vergunning worden ingediend bij het college van a
Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, «N
6202 MA Maastricht. Voorts kan op grond van HJartikel 27 van de Waterstaatswet 1900 door e~belanghebbenden een verzoek tot schorsing van de ~?vergunning worden ingediend bij het college van n
Gedeputeerde Staten van Limburg. e
Roermond, 13 november 1991. :<tt

Het Dagelijks Bestuur nvd. Irrj

_|0% Zuiveringschap Limburg St***** __ «cl

Randstad éÊfk
heeft volop f «
werk Jgfc "fïi

'is
Weekendwerkers m/v
Wij zoeken voor iedere vrijdagnacht een groot aantal ,
weekendwerkers bij een bedrijf in Nuth. Ben je 18 jaarof
ouder en geïnteresseerd in een aardige bijverdienste, bel dan
meteen. tl

!t
Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-24 SS 33, Il
Nuth, Stationsstraat 67. n(

ir randstad uitzendbureau 5
.i—_\k

Tijdig begrip kan veel -ellende voorkomen \
" Ook in uw omgeving kan hetvoorkomen a*

Reageer: (030) 33.15.49
V.P.C., Antwoordnummer 9089,3500 ZA Utrecht^ \{-_\

| "^ il

Verkrijgbaar bij:

**Y_o _ _/ _-*_^__- Nulh, SlationssWaal 224. Te 1.:045-241286rrf ___T_CT G<_r Wyckc'brugslraal 38A
-" . 6221 ED Maastrictil. Tel.: 043- 043-210426

schoenen b.v. Donderdag koopavond lot 8 uur

'» maandag* tot 1 uur gatlotan

* «f I

Vrienden van het^ '
UUf I^V 11 m_-____f Woensdag 13 november, 20.00 uur Donderdag 14 november, 20.00 uur Vrijdag 15 november, 20.00 uur JtïilMww uwu*MmW Amsterdam p*as Poolse '*?£«' Een avondje p* ia s 'W'^S^Jp'
KFRKD ADF w-nd Orchestra Nationale Opera lichte muziek ï^
■ m*******"" mm 9Mm mm 9xmmw mmmm 0.1.v. Heinz Friesen. 0.1.v. MarekTracz met medewerking van I ,__. IX l

Solist: Walter Boeykens, klarinet. La Traviata - Giuseppe Verdi, - US Airforce Band Europe, i (BON) hierlangs afknippen .
a_M in concertante uitvoering. USAFE-Band, I _,

mmmT mmmW IMff I Adres
■■A P% \^WPw Voor ieder jubileumconcert in de RODAHAL op vertoon van de Vriendenpas en bij | Pasnummerfl fl Lf-f y_afi^ inlevering van de bon ’ 2,50 korting.

U^%_P^| -XIV Kaarten afhalen bij de kassa van de Rodahal. Telefonisch reserveren: 045-455000 | D 13/11/91 Amsterdam Wind Orchestra *
1 D 14/11/91 La Traviata *
| D 15/11/91 Een Avondje Lichte Muziek *
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50 mogelijk geschikt voor luchttransport

Toch kans Fokker
op defensie-order

onze redactie economie
!M HAAG - Het ministerie
defensie praat alsnog met

*§tuigbouwer Fokker over
Mogelijkheid ofeen militai-

van de F-50 voor deMtmacht in aanmerking
Mt als middelgroot trans-'ftvliegtuig. Aanvankelijk. öefensie de voorkeur aan
"ttenlandse vliegtuigen die

zijn, maar onder
van de Tweede Kamer

kijkt staatssecretaris Van
Voorst tot Voorst opnieuw of
de order aan de Nederlandse
vliegtuigbouwer gegund kan
worden.

De luchtmacht heeft behoefte aan
een zestal middelgrote transport-
vliegtuigen en twee grote toestellen
om F-16-jachtvliegtuigen in de
lucht te kunnen laten bijtanken. De
toestellen zijn nodig om snel troe-
pen en materieel naar crisisgebie-
den te kunnen vervoeren. In totaal
gaat het daarbij om een bedrag van
583 miljoen gulden. Voor de trans-
porttoestellen heeft de bewindsman
de keuze tussen de Spaanse Casa
235Men de ItaliaanseAlenia G-222,
voor het bijtanken en grote trans-
porten viel de keuze op de DC-10.

Benzine
goedkoper

rJjTERDAM - Benzine en diesel
.Fflen morgen goedkoper. De
?* Van alle benzines gaat met een
ïll omlaag en die van dieselolie. 1,6 cent per liter. Dit is meege-

-1(1 door marktleider Shell en de
de organisatie van vrije>houders.

'Meest voorkomende literprijzen
de zelftankpomp zijn vanaf

"Jderdag; 190 cent voor loodvrije
."^benzine, 186 cent voor euro
jVrij, 202 cent voor gelode super

f1*1,6 cent voor diesel. De prijs-
is het gevolg van de ont-

Jr^eling van de internationale
'üktnoteringen.

Rumoer
In de TweedeKamer ontstond daar-
op rumoer over het feit dat het
Nederlandse bedrijf Fokker was af-
gewezen voor de levering van
F-100's. Vier van deze toestellen
zouden volgens een aanbieding van
Fokker samen drie Hercules C-130's
een alternatief moeten vormen voor
de DC-10's. Defensie vond dat geen
reëel alternatief, omdat zowel de
militaire versie van de F-100 als het
bijbehorende tanksysteem nog zou-
den moeten ontwikkeld en er grote
financiële risico's aan zaten. Maar
Kamerleden zetten de staatssecreta-
ris onder druk om alsnog met Fok-
ker te gaan praten.

Miljoenenfraude
met belastinggeld
jIDERDORP - Bij invallen op 35
datsen in Noord- en Zuid-Holland,e politie gisterochtend een mil-. "-enfraude met belastinggelden

!t *-°ciale verzekeringspremies op
' sPoor gekomen. Om welke be-
jjSen en welke bedrijven het gaat,

Q
de politie nog niet zeggen.

man van de ge-
j^telijke politiekorpsen, de. sPolitie en een aantal bijzondere
Poringsdiensten hebben zoekin-£ ëedaan in verband met zogehe-

teGeblokkeerd geld (geld dat vast-oom te worden afgedragen aan
L "elasting of bedrijfsverenigin-
j?|* Er bleek op grote schaal mee
gorden gefraudeerd.
JHln vooralsnog geen aanhoudin-
l* Verricht. Het onderzoek is inju~en van het regionaal recher-team Zuid-Holland-midden.

Concurrent
Dat gebeurt nu in een werkgroep
van Fokker en de luchtmacht. Vol-
gens bronnen op het ministerie van
Defensie is inmiddels het F-100-al-
ternatief nagenoeg van de baan. In
de gesprekken is wel plotseling de
F-50 als concurrent van de Casa en
de Alenia opgedoken. Het is voor-
alsnog echter de vraag of het Fok-
ker-alternatief als reëel kan worden
beschouwd.
Een woordvoerder van devliegtuig-
fabrikant erkent dat de F-50 niet
geschikt is om F-16-motoren te la-*
den, een van de eisen van de lucht-
macht. Het vliegtuig heeft een zij-
deur die gezien de betrekkelijk
korte romp van het toestel onvol-
doende kan worden vergroot. Als
aanvulling zou Fokker daarom de
grotere in ontwikkeling zijnde F-70
in de aanbieding hebben. Dat toe-
stel komt echter niet voor 1994 op
de markt.

beurs

Opgewekt
- De obligatiemarkt. het Damrak dinsdag een flinke

Q j*ePper. De aandelenkoersenJJ^en vast gestemd omhoog,
hij sommige fondsen behoorlij-

jv°lïzetten behaalden. 'Het rente-
jHe.au daalt momenteel sterk en
v }s altijd goed voor de aandelen-
jjkt', aldus een opgewekte hande-

fcst°bligatiemarkt was vriendelijk
V.temd door de afzwakking van de
%1 se regeringsplannen om bron-a sting in te voeren.

ïjj^im een uur handel maakte de

-^ een winst
k) Q'B punten. Daarna kon de in-
*a* verder stijgen tot een hoogte
-<*& '"-K-"* een groeivan 1,6 punt. De
it^sindex (met Koninklijke Olie)

eS van 197,8 naar 199,5 punten.

L 'Manciële hoek was dinsdag ge-
L agd. Sommige stukken presteer-
Fb 1 al enige tijd minder dan de
L.^-index. Daarnaast zorgde de
T lebeurs voor vraag.

L §°n zette de trend in de ochtend-JL^- Het verzekeringsfonds dat
fee i kort op Wall Street is êeno_
£Lrc

**> klom naar een slot van f 120,
L"! Winst van f 3,80. Een echte re-
Wju,Was er niet voor de koersont-
wikkeling en de drukke handel, zoeen handelaar.

1 iet tegengevallen half] aarcijfers
h/ British Airways en de aanhou-
C fide berichten dat er vandaag of
iqpn

rSen een fusieplan zal worden.rPresenteerd door KLM en BA lie-
-jcl. de koers van KLM omhoog
v Hn ften naar f 39,80* een stiJgingf 1,30. Daarmee tikte de lucht-ig, opnieuw tegen

hoogterecord van oktober.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 41,50 42,00 f
ABN AmroAm F. 80,00 80,00
AEGON 116,20 120,00
Ahold 82,20 85,10
Akzo 127,00 127,90
Alrenta 190,90 190,90
Amev 50,00 51,90
Bols 42,60 42,90
BorsunujW. 61,50 62,30
Bührm.Tet. 42,40 42,70
DAF 22,50 23,40
DordtPetr. 141,60 141,50
DSM 99,60 101,00
Elsevier 92,70 94,40
Fokker eert. 27,60 27,90
Gist-Broc.c. . 32,00 32,50
HCS Techn. 1,70 1,90
Heineken 157,70 159,10
Hoogovens 46,80 47,40
HunterDougl. 66,70 68,60
Int.Müller 63,60 63,50
lnt.Ned.Gr. 49,00 49,10
KLM 38,50 39,80
Kon.Ned.Pap. 43,00 43,30
Kon. Ohe 152,50 152,50
Nedlloyd 53,90 55,10
Océ 61,80 63,30
Pakhoed 44,90 44,90
Philips 34,20 35,00
Polygram 41,10 41,70
Robeco 99,70 99,80
Rodamco 60,00 60,50
Rolmco 100,20 100,70
Rorento 70,10 70,00
StorkVMF 42,80 43,40
Unilever 171,00 d 172,90
Ver.BezitVNU 72,50 75,70
VolmacSoftw. 21,20 21,50
VOC 41,50 43,00
Wessanen 83,40 84,70
Wolters-Kluwer 59,90 60,80

Avondkoersen Amsterdam
Ahold 84,90 (85,10)
Akzo 128,30-128,40(127,90)
Kon.Olie 152,20-152,50(152,50)
Philips 35,10-35,40 (35,00)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 51,30 51,50
ABNAmroHld.prf. 5,84 5,83
ACF-Holding 35,00 f 35,00
AhrendGr.c 150,00 145,00 a
Asd Opt.Tr. 9,10 9,20
AsdRubber 3,45 3,40 e
Ant. Verff. 430,00
AtagHoldc 116,20 116,30
Athlon Groep 42,20 42,20
Athlon Groep nr.c 41,80 41,80
Aut.lnd.R'dam 90,00
BAM Groep 83,70 83,20
Batenburg 115.00 a 115,00 a
Beers 111,70 111,60
Begemann 134,50 135,00

Belindo 349,50 349,50
Berkei's P. 1,32e 1,31
Blydenst.-WiU. 34,00 34,00
BoerDe, Kon. 205,50 204,00
BoerdeWinkelbedr. 83,90 83,50
Boskalis W. 23,90 24,10
Boskalis pr 26,40 26.40
Braat Beheer 31,50 b 32,00 b
Breevast 9,10 9,00
Burgman-H. 2900,00 2900,00
Calvé-Delftpr 800,00 800,00
Calvé-Delftc 1100,00 1118,00
Cindu Intern. 143,00a 143,00 a
Claimindo 340,20 340,20
Content Beheer 21,90 21,90
Cred.LßN 30,00 30,10
Crown v.G.c 141,00 140,80
CSM 84,00 84,20
CSMnre 84,40 84,70
DAF eert. 20,10 20,30
Delft Instrum. 20,70 21,10
Desseaux 41,20 41,20
Dorp-Groep 40,50 40,50
DrakaHolding 23.70 23,60
Econosto 24,80 24,90
EMBA 230,00 230,00
Eriks hold. 68,30 68,30
Flexovitlnt. 67,50 67,00
Frans Maasc. 79,00 78,80
Gamma Holding 96,50 96,00
Gamma pref 5,70 5,70
Getronics 29,30 28,80
Geveke 38,80 38,00
Giessen-deN. 111,50 110,00
Goudsmit 39,00 a 38,00
Grasso'sKon. 77,00 75,90
Grolsch 186,00 186,50
GTI-Holding 177,00 177,00
Hagemeyer 130,50 131.50
idemdiv'9l 127,30 128.50
HALTrust B 13,80 13,80
HALTrust Unit 13,90 13,80
H.B.G. 194,00 195,00
Heineken Hld. 143,50 144,50
Hoek'sMach. 226,00 225,50
Holl.SeaS. 0,52 0,53
Holl. Kloos 420,50 420,50
HoopEff.bk. 7,40 7,40
HunterD.pr. 2,35
IHCCaland 60,00 60,00
Kas-Ass. 34,00 34,00
Kempen& Co 9,20 9,10
kondor wessels 32,90 32,90
KBB 73,00 74,80
Kon.Sphinx 49,00 50,70
Koppelpoort H. 409,00 409,00
Krasnapolsky 202,00 b 210,00
Landré &Gl. 47,50 47,50
Macintosh 40,50 e 41,20
Maxwell Petr.H. 122,00 122,00
Medicopharma 17,10 16,80
MoearaEnim 1250,00 1240,00
M.EmmOB-cert 16250,00 16200,00
MoolenHold. 35,50 35,50
Mulder Bosk. 55,00
Mullihouse 4,10 4,30
Mynbouwk.W. 370,00 «370,00
Naeff 475.00

NAGRON 52,50 52,50. NIB 563,00 563,00
NBM-Amstelland 10,30 10*30
NEDAP 379,00 379,00
NKF Holding 212,00 212,00
Ned.Part.Mlj 49,80 50,30
Ned.Springst. 7050,00
Norit 27,80 28,80f
Nutricia gb 144,90 144,80
Nutricia vb 149,50a 150,20
N(jv.tCate 92,80 93,00
Omnium Europe 10,00 b 10,00b
Orcoßankc. 70,80 70,70
OTRA 320,50 322,00
Palthe 60,00 60,00
PirelliTyre 22,80 23,20
Polynorm 116,00 117,40
Porcel.Fles 155,00 155,00
Randstad 43,00 43,00
Ravast 32,50 32,50
Reesink 69,00 69,00
Samas Groep 42,50 42,20
Sarakreek 15,90
Schuitema 1585,00
Schuttersveld 50,80 51,00
Smit Intern. 49,50 49,50
St.Bankiersc. 17,00 17,00
StadRotterdam c 39,60 40,20
TelegraafDe 80,50 81,50
TextielgrTwente 86,50 85,50
Tulip Comp. 20,60 20,50
Tw.KabelHold 137,50 131,00
Übbink 66,00 67,00
Union Fiets. 66,50 66,50
Un.Dutch Group 3,60 3,80
Ver.Glas 430,00 429,00
Verto 37,20 37,00
VolkerStev. 65,00 65,00
Vredestein 14,50 14,60
VRG-Groep 42,90 44,00
WegenerTyl 233,00 230,00
WestlnvestFortr 18,90 18,30
Westlnv.F.wb. 125,00f 125,00f
WoltersKluwer 237,00 240,00
Wyers 31,50 31,00

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.f. 77,30 77,30
ABN AmroAmerica F. 69,50 69,00
ABN AmroEur.F. 71,40 71,70
ABN AmroFar E.F. 58,00 57,90
ABNAmroLJ. 159,30 159,40
ABN AmroNeth.F. 79,90 80,10
ABNAmroObl. 170,10. 170,20
Aegon Aand.f. 33,40 33,60
Aegon sav.plus 5,00 b 5,00b
ABN Beleg! 59,60 59,60
ALBEFO 51,10 51,10
AldollarßFs 25,90 25,90
Alg.Fondsenb. 227,00 229,00
AllianceFd 10,50 10,50
Amba 46,40 46,40
AmroN.Am.F. 66,00 65,60
Amvabel 76,50 76,30
AsianTigersFd 59,70 59,70
AsianSelFund 52,50 52,50
Austro Hung.F. 4,50 a
Bemco Austr. 54,30 54,30

Bever Belegg. 3,35 3,35
CLNObl.Div.Fonds 108,40 105,40d
CLNObl.Waardef. 109,90 109,90
Delta Lloyd 41,80 41,80
DPAm.Gr.F. 33,30 33,00
Dp Energy.Res. 44,10
Eng-H011.8.T.1 10,00 10,00
EMF rentefonds 64,60 64,60
Envir.Gr.Fnd 52,50 52,50
Esmeralda part 35,50 35,50
Eur.Ass. Tr. 6,70 6,70
EMS.Gr.Fund 102,50 102,60
EGFlnvestm. 151.00 151,00
EMS.lnc.Fund 103,10 103,30
EMSOffsFund 100,70 101,00"
EOEDuStInF. 295,50 298,50
EurGrFund 55,50 55,70
Euro Spain Fd 7,00
FarEastSelFund 57,50 57,50
Gim Global 51,80 51,70
Groeigarant 1,55 1,55
Holland Fund 70,80 71,30
HoU.Eur.Fund 48,50 48,50
Holl.Obl.Fonds 126,20 126,80
Holl.Pac.F. 109,50 108,60
Innovest 83,80 b 85,50
Interbonds 529,00 529,00
IntereffektóOO 34,60 34,60
Intereffektwt 151,50 153,70
Investapart 70,30 d 71,00
lSHimal.F.s 7,40
JadeFonds 159,00 159,00
JapanFund 18,60 19,40
Jap.lnd.AlphaFd 8200,00
JapanRot. Fundyen 7000,00
Korea Pac.s 9,00
Mal.Cap.F.s 5,00
MeesObl.Div.Fonds 113,90 113,70
Mexico IncF. 21,50
MXInt.Vent. 7,00 B,oob
Mondibel 75,40 75,40
Nat.Res.Fund 1305,00 1300,00
NedufoA 116,50a 115,00a
Nedufoß 109,00 109,00
NMBDutch Fund 42,40 42,40
NMBGeldmF 53,43 53,44
NMBGlobal F. 46,60 46,60
NMBOblig.F. 35,00 35,00
NMBRente F. 114,70 114,70
NMBVast Goed 38,00 38,00
NewAsia Fund 6,00
NomuraWarr.Fund 1,60 1,50f
Obam, Belegg. 241,50 241,50
OAMFRentef. 12,95 12,95
Pac.Dimens. 83,00 84,00
Pac.Prop.Secf. 32,40 32,50
PiersonRente 110,40 110,60
Postb.Belegg.f. 55,60 55,60
Postb.Vermogensgroei 52,80 52,80
Prosp.lnt.High.lnco- 3,90
me
RGDivirent 51,30 51,30
Rentalentßel. 144,00 144,20
RentotaalNV 34,50 34,60
RGFlorente 111,50 111,60
RG SP Groen 53,70 53,70
RG SPBlauw 50,60 50,60
RG SP Geel 48,20 48,10

RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 70,00
SchrodlntPropF 29,50 29,60
Sci/Tech 14,00 14,00
TechnologyF. 19,20 19,20
TokyoPac.H. 232,00 234,50
TransEur.F. 79,20 79,70
TranspacF.Yen 345,00 350,00
Uni-lnvest 20,00 20,00
Unicolnvi'. 82,90 82,90
Unifonds 31,70 31,80
VWN 65,00 65,10
Vast Ned 113,70 113,70
"Venture F.N. 10,00 10,00
VIBNV 63,80 64,00
VSB MixFund 51,50 51,40
VSB Rente F. 107,00 107,00
WBOInL 69,00 68,80
Wereldhave NV 135,00a 135,00
Yen ValueFund 86,00 85,70
ZOMFloridaFs 46,50 46,90

Parallelmarkt
Alanheri 30,40 30,20
ABF 105,80 105,30
Berghuizer 46,50 47,00
Besouw Van c. 61,00 61,00
Biogrondßel. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 99,40 99,50
Comm.Obl.F.2 101,80 101,90
Comm.Obl.F.3 97,80 97,70
De Drie Electr. 13,20 13,20
DeltaLlVast 54,80 54,80
DeltaLl.dlr 63,00
DeltaLlEcu 59,60 57,90
DeltaLlMix 59,00 59,00
DeltaLlßente 56,00 56,00

Dico Intern. 87,60 85,00
DOCdata 7.70 7,20
D.T.O.T 45,70 45,70
Ehco-KLMKI. 42,20 41,40
E&LBelegg.l 66,30 66,30
E&LBelegg.2 71,40 72,00
E&LBelegg.3 104,70 104,70
E&LBelegg.4 75,10 75,70
E&LKapßenteFonds 101,20 101,20
Freeßec.Sh. 29,50 29,50
GaiaHedgel 116,00
Geld.Pap.c. 72,50 ' 72,20
German City E. 50,50
Gouda Vuurvc 80,50 80,10
Groenendijk 46,30 47,00
Grontmij 51,50 51,70
HCA Holding 47,30 47,40
Heivoet Holding 40,70 40,00 aHesBeheer 39,20 39,20
Highl.Devel. 17,00
Homburg eert 1,45f 1,45fInterview Eur. 3,60 3,60
Kühne+Heitz 42,20 42,50
LCI Comp.Gr. 5,80 5,70
Melle 530,00 532,00
Nedcon Groep 39,00 38,80
Nedschroef 89,10 89,80
Neways Elec. 7,00 7,00
New EurHÜs DM 20,50 20,50
NewtronHold 3,00 e 3,00 e

Pan Pacilïc 10,50 10.50
PieMed. 5,60 5,60
SimacTech. 12,30 12,50
Sligroßeh. 46,80 46,80
VHS Onr.Goed .3,00 2,80
Vilenzo 38,40 39,00
Welna 235,20 235,20
Wereldhave 4,50
Weweler 38,10 38,50

Wall Street
11/11 12/11

alliedsignal 41% 41%
amer.brands 41 41%
amer.tel.tel 38% 38%f.amococorp 51 50 5/8"asarcoinc. 25'A 25
bethl.steel' 14% 14
boeingco 49 % 49
can.pacific 17%
chevron 72% 72Va
chiquita 41% 42/2
chrysler 12% 13
citicorp 11% 11%
cons.edison 25% 25%
digitequipm. 61 61%
dupontnemours 47% 47 V 2
eastman kodak 45% 48%
exxoncorp 60% 60%
ford motor 25% 25%
gen. electric 68% 69%
gen. motors 32% 32%
goodyear 51% 50%
hewlett-pack. 48% 50%
int. bus.mach. 100% 99%
int.tel.tel. 55 55%
kim airlines 21% 21%
mcdonnell 72% 77
merck co. 135% 139%

.mobil oil 70 69%
penn central 26% 26%
philips 18% 19%
primerica 36% 37
royal dutch 82% 82%
searsroebuck . 37 37%
sfe-south.pac. 11% 11%
texaco mc. 63% 63%
united techn. 49% 49%
westinghouse 17 17
whitman corp 12% 12%
woolworth 26 26%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,770 1,890
austr.dollar 1,38 1,50
belg.frank(loo) 5,30 5,60
canad.dollar 1,570 1,690
deensekroon (100) 27,55 30,05
duitsemark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,13 3,38
frnse mark (100) 44,50 47,00
franse frank (100) 31,35 34,10
grieksedr.(lOO) 0,88 1,08
iersepond 2,85 3,10
ital.lire (10.000) 13,85 15,55
jap.yen(10.000) 138,00 144,00

I joeg.dm.t/m 100

Noorsekroon (100) 27,25 29,75
oost.schill.(lOO) 15,70 16,20
port.escudo(loo) 1,20 1,38
spaanse pes.(100) 1,69 1,85
turkse pond (100) 0,0290 0,0435
zweedsekr.( 100) 29,40 31,90
zwits.fr. (100) 124,50 129,00
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,84015-1,84265
antiltgulden 1,0135-1,0435
austr.dollar 1,4433-1,4533 .
belg.frank(loo) 5,4685-5,4735
canad.dollar 1,62925-1,63175
deensekroon (100) 29,010-29,060
duitsemark (100) 112,6800-112,7300
engelsepond 3,26603,2710
fransefrank (100) 32,950-33,000
grieksedr.ÜOO) 0,9470-1,0470
hongkdollar(lOO) 23,4750-23,7250
ïersepond 3,0065-3,0165
ital.lire(10.000) 14,935-14.985
jap.yen(10.000) 142,090-142,190
nwzeeLdollar 1,0308-1,0408
noorse kroon (100) 28,715-28,765
oostenr.sch.(lOO) 16,0090-16.0190
saudiar.ryal(lOO) 48,9750-49,2250
spaanse pes.(100) 1,7850-1.7950
sunn.gulden 1.0115-1,0515
zweedsekr,( 100) 30,815-30,865
zwits.frankUOO) 127,365-127,415
e.cv. 2,3005-2,3055
Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 197.80 199,50
idexcl.kon.ohe 185,70 188,20
internationals 206,60 207,60
lokale ondernem. 189,80 192,40
idfinancieel 135,10 136,90
idniet-financ. 242,70 246,00
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 281,60 284,10
idexcl.kon.ohe 249,60 253,00
internationals 306,60 308,10
lokale ondernem. 254,60 258,10
id financieel 199,00 201,70
id niet-financ. 308,00 312,20

CBS-stemmingsiiidex (1987=100)
algemeen 90.20 91,80
internation 85,60 86,60
lokaal 90,60 92,40
fin.instell 90,20 92,10
niet-financ 90,90 92,60
industrie 100,10 101,80
transp/opsl 99,50 101,90

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,740-21,340, vorige
20,840-21,440,bewerkt 22,940 laten,vorige
23,040 laten.

Zilver onbewerkt 200-270,vorige 200-270,
bewerkt 310 laten, vorige 310 laten.

Oow Jones

Industrie 3.054,11
+11,85

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abnamro cjan 40,00 988 2,00 2,30
abnamro cj94 32,50 979 9,80 10,40
abnamro pjan 40,00 410 0,20 " 0,20
abnamro p j94 32.50 400 0,60 0,50
aegn cjan 120,00 434 2,10 4,00
aegn c apr 125,00 466 2,10 3,80
dsm papr 95,00 1000 2,60 2,20
coc c nov 275,00 581 3,90 8,50
coc c nov 280,00 1683 1,00 3,90 -coc cnov 285,00 974 0,20 1,00
coc c dcc 280,00 549 4,20 7,70
coc c dcc 285,00 1244 2,30 4,50 .
coc c dcc 290,00 713 - 2,30
coc cjan 280.00 491 6,30 9,60b
coc c apr 290,00 444 6,50 9,20
coc pnov 280,00 952 2,30 0,50
coc pnov 285,00 583 6,60 2,50
coc pdec 280,00 715 3,80 2,20
coc pjan 280,00 384 5,00 3,30
hoog cjan 47,50 964 2,20 2,30
hoog pjan 47,50 861 2,60 2,20
ing cjan 50,00 376 1,00 1,10
ing capr 50,00 555 2,00 2,10
ing pjan 47,50 1559 0,50 0,50
kim c nov 37,50 419 1,00 2,40
kim c nov 40,00 738 0,20 0,50
kim cjan 37,50 420 2,10 3,40a
kim cjan 40,00 961 1,10 2.00a
kim capr 35,00 506 5,20 6,40
kim c apr 40,00 476 2,10 3,00
kim c093 35,00 396 7,60 8,50
nedl cjan 55,00 386 2,30 3,70a

j nic c nov 98,00 1400 0,95 1,10 ,
nic . c feb 100,00 1500 0,60 0,60 'nic pnov 99,00 2500 0,40 a 0,20
nlf c nov 101,00 1000 0,40 0,50 ,
phil cjan 35,00 616 1,00 1,50
phil c apr 35,00 433 2,00 2,50
phil c 093 30,00 1552 8.20 8,90
phil pjan 35,00 409 1,50 1,10
phü p093 30,00 518 2,00 1,70
phil p096 35,00 713 4,60 4,10
ohe cjan 155,00 904 3,50 3,30
olie cjan 160,00 879 1,60 1,50
olie c okt 135,00 416 23,50 a 23.30
unil cjan 170,00 536 5,20 6,70
unil c093 120,00 385 55,20 57.40
umi c 094 150,00 536 36,30 37,80a
unil c 095 145,00 542 43,00 44,00
unil papr 160,00 573 0,90 0,80

a-laten g biedentei-di».
b bieden (i= laten re«-di«.
c ei-claim k gedaan th
d ei-dividend I gedaantg
e gedaan " bieden »k = slotkoers vorige dag
tgedaamlaten sk=slotkoers gisteren

■ - ■ " *

Niemeyer stopt
met sigaretten

GRONINGEN - De sigaretten-
en shagfabrikantTheodorus Nie-
meyer in Groningen stopt bin-
nen een jaar in fasen met de
produktie van sigaretten. De
produktie van shag en pijptabak
wordt uitgebreid.
De 62 medewerkers op de siga-
rettenafdeling kunnen groten-
deels terecht op de uitgebreide
shag- en pijptabakafdeling. Er
zullen in ieder geval geen ge-
dwongen ontslagen vallen.

economie

Verwachtingen
arbeidsmarkt

nog somberder

DEN H7\AG - De arbeidsmarktbarometerpn uitzendorganisatie Randstad stond in
Bctober op het laagste punt in zijn (nog kor-ft) geschiedenis. Namelijk op 96. Tijdens deGolfoorlog in februari werd de tot nu toelaagste stand gemeten, met 100.

|De barometer geeft aan dateen meerderheid
Ito de werkende bevolking in Nederland nu
«enkt dat de arbeidsmarkt de komende
ItWaall' maanden verslechtert. Zij verwachtenPit op grond van economische berichtge-
ving, aangekondigde ontslagen en overheids-
maatregelen.

Werkende jongeren hebben slechte verwach-
tingen over hun situatie op de arbeidsmarkt

(barometerstand 107, tegen 123 in septem-
ber). Naar regio is de omslag in het Noorden
opvallend. In september stond de barometer
nog optimistisch op 121, maar deze is nu ge-
zakt naar 82.

Naar arbeidstak, bestaat er nog een positieve
kijk op de kans om in de gezondheidszorg
aan de slag te kunnen, gezien de schaarste
aan personeel in deze sector (barometerstand
107). Aanmerkelijk lager worden de kansen
ingeschat om aan de slag te kunnen komen
in de commerciële dienstverlening en bij de
overheid.

Sovjet heeft tientallen miljarden in het geheim
MOSKOU - Het ministerie van
Financiën van de Sovjetunie
heeft meer dan vijftig miljard
roebel (tegen de officiële koers f
165 miljard) op twee geheimere-
keningen staan. Dit is gisteren
onthuld door de voorzitter van
de accountantscommissie van
het parlement, Alexander Orlov.
Volgens Orlov is het bedrag op
de rekeningen nooit opgenomen
geweest in de officiële begro-
tingscijfers.
Het persbureau Tass meldde dat
verontwaardigde parlementa-
riërs de president van de centra-
le bank, Viktor Gerasjenko,
hebben gevraagd of het geld op-
zij is gezet ten behoeve van de

communistische partij. Hij ver-
klaarde echter er vrijwel zeker
van te zijn dat de sinds 1939 be-
staande rekeningen niet dienden
voor het financieren van partij-
activiteiten. Volgens Gerasjenko
was het geld mogelijk bedoeld
voor onvoorziene gebeurtenis-
sen, zoals natuurrampen. Het
parlement was niet overtuigd
door zijn verklaring.
Met het bedrag van vijftig mil-
jard roebel zou bijna een derde
van het voor dit jaar verwachte
begrotingstekort kunnen wor-
den gedekt. Orlov onthulde het
bestaan van de geheimerekenin-
gen tijdens een debat over een
verzoek van president Gorbats-

jov om 30 miljardroebel aan kre-
dieten bij de staatsbanken op te
nemen om het tekort te dekken.
Volgens Tass uitte een afgevaar-
digde er zijn verbazing over dat
de president het parlement om
extra geld heeft gevraagd in
plaats van de rekeningen aan te
spreken.

Volgens Orlov was het bestaan
van de rekeningen mogelijk al-
leen bekend bij het ministerie
van financiën, maar Gerasjenko
sloot niet uit dat ook hetPolitbu-
ro van de communistische partij
op de hoogte was. Wat er met de
rekeningen moet gebeuren is
nog niet beslist.

Zweden willen groot
belang in Nedlloyd

ROTTERDAM - De Zweedse inves-
teringsmaatschappij Proventus wil
haar belang van zes procent in
Nedlloyd mogelijk uitbreiden tot
twintig procent. Voorwaarde is dat
Nedlloyd de verzekering geeft dat
„we geen passieve beleggers" blij-
ven, zo heeft Hans Danielsson, vice-
president van Proventus, gezegd.

Danielsson legt uit dat Proventus
uit is op „een klein aantal grote
minderheidsbelangen" van rond de
twintig procent. Een „constructieve
samenwerking" met de directies
van de bedrijven waarin Proventus
deelneemt, staat hoog in het vaan-
del. Nadat de Zweden vijf procent
van de aandelen Nedlloyd hadden
verworven, werd tot hun verrassing
duidelijk dat de Noor Torstein Ha-
gen een groot belang in Nedlloyd
had opgebouwd. Daardoor werd het
moeilijker constructief met Ned-
lloyd samen te werken, zo geeft
Danielsson aan.

Proventus is vorig jaar zomer be-
gonnen met de opbouw van het be-
lang in Nedlloyd. De maatschappij
is zeer geïnteresseerd in transport
en heeft ook een belang van bijna
twintig procent in de Britse Trans-
port Development Group. Proven-
tus vond Nedlloyd interessant
vanwege de „sleutelpositie" in de
Rotterdamse haven en vanwege de
lage waardering, aldus Danielsson.

VNU actief
in Hongarije

HAARLEM - VNU gaat activiteiten
ontplooien in Hongarije. Het uitge-
versconcern richt samen met de uit-
gever ILK uitBoedapest een bedrijf
op onder de naam Hunnia Publis-
hing House. VNU krijgt een belang
van 60 procent en levert het ma-
nagement. ILK brengt veertien puz-
zelbladen in en vier jeugdbladenin
het segment voor jongevrouwen.

Het nieuwe Hongaarse bedrijf is
primair gericht op het uitgeven van
puzzelbladen en jeugdtijdschriften,
maar heeft tevens ten doel een plat-
form te scheppen voor eventuele
uitbreiding naar andere segmenten
van de markt. ILK behoort tot de
grotere uitgeverijen in Hongarije
met belangrijke posities in de eer-
der genoemde uitgeverijsegmenten.

VNU snijdt in
reprosector

HAARLEM - De VNU gaat snijden
in haar reproduktie-activiteiten. Bij
de Nederlandse Diepdruk Industrie
(NDI) in Deventer zullen 59 van de
132 arbeidsplaatsen worden ge-
schrapt. Bij Rotogravure in Etten
verdwijnen 38 arbeidsplaatsen.

Als oorzaak van de inkrimping
wordt genoemd de technologische
ontwikkelingen waardoor steeds
meer reproduktiewerkzaamheden
zoals bijvoorbeeld opmaak door re-
dacties worden overgenomen. Als
gevolg hiervan nemen de werk-
zaamheden, die worden verricht
vóór het eigenlijke drukken, af.

munt uit

Verkade
United Biscuits gaat zijn grip
op Verkade versterken en
voegt binnenkort aan de top
een eigen man toe. De Brit zal
de produktiestroom gaan bege-
leiden. Daarmee wordt voor-
zien in de opvolging van ir. J.
Lips, de directeur techniek en
produktie. De leiding bij de
Zaanse koekfabriek berust nu
in handen van drs. F. Verkade.

Herverzekering
Bedrijven die investeren in
Oost-Europa kunnen zich van-
af 1 december yan dit jaar met
staatsgarantie bij de NCM ver-
zekeren tegen politieke risico's.
Voor dit jaar is een bedrag van
10 miljoen gulden beschikbaar.

British Airways
VoorBritish Airways (BA) is de
eerste helft van het op 1 april
begonnen boekjaar 1991/92 dui-
delijk minder goed verlopen
dan de eerste helft van het
voorgaande boekjaar. De winst
voor belastingen daalde met 42
procent tot 185 miljoen pond
sterling (f 608 miljoen). On-
danks de sterke winstdaling
noemde bestuursvoorzitter
Lord King het resultaat beter
dan verwacht. BA blijft winst
maken, terwijl de lATA, de in-
ternationale organisatie waar
120 luchtvaartmaatschappijen
bij zijn aangesloten, dit jaareen
verlies in de branche voorziet
van ruim vijfmiljard dollar, al-
dus Lord King.

Beursfonds
Het Holland Selectie Fonds
(HSF) wordt per 21 november
genoteerd op de officiële markt
van de Amsterdamse effecten-
beurs. Het HSF, opgericht in
oktober 1983, is een beleg-
gingsfonds met de fiscale sta-
tus van beleggingsinstelling.
Het vermogen wordt belegd in
obligaties, aandelen en onroe-
rend goed in Nederland. Uit
een recent onderzoek van ABN
Amro blijkt dat het HSFzich in
positieve zin onderscheidt van
vergelijkbare beleggingsfond-
sen. In dit onderzoek onder 150
beleggingsfondsen komt het
HSF als het op één na beste uit
de bus.

OESO somberder
LONDEN - De Organisatie voor
Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) heeft haar ra-
mingen voor de economische groei
in de industrielanden flink ver-
laagd. Vooral over de Verenigde
Staten is de „denktank" somberder
geworden, zo blijkt uit uitgelekte
cijfers die dinsdag zijn gepubli-
ceerd in de krant International He-
rald Tribune. Nieuwe ramingen
worden pas volgende maand offi-
cieel gepresenteerd in het halfjaar-
lijkse OESO-rapport.

De OESO voorspelde in haar rap-
port van juli nog dat de Amerikaan-
se economie in de tweede helft van
1991 zou groeien met 2,7 procent op
jaarbasis. Dat percentage is gehal-
veerd. Een terugval in een recessie
wordt echter niet verwacht. Wel is
de groeiraming voor volgend jaar
eveneens verlaagd, namelijkvan 3,1
tot 2,6 procent. Het percentage van
3,3 voor 1992 is gehandhaafd.

Computervirus
De Haagse politie heeft begin
deze week een partij soft-ware
in beslag genomen die besmet
is met het computervirus Mi-
chelangelo. De soft-ware, af-
komstig uit Taiwan, werd ont-
dekt bij een computergroot-
handel in Capelle aan den
IJssel. Het virus vernietigt op 6
maart van elk jaar de program-
matuur en alle ingevoerde ge-
gevens. „Alles wat in de com-
puter is opgeslagen, is dan
weg", zegt politiewoordvoerder
Van Essen. Het gaat om het
soft-ware-pakket MS DOS ver-
sie 4.01, het besturingssysteem
van de computer.

Speelgoedsoldaatjes

" Schilderes Monika Seifert van een speelgoedfabriek in het Oostduitse Saxen heeft het
razend druk. Dit leger van meer dan levensgrote speelgoedsoldaten moet op tijd klaar
zijn, voor de Kerstinkopen. De figuren zijn besteld door winkels en hotels.
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Waarom legt onzel
eieren dlnhaai
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Weet ueigenlijkwaaromhet eneeibeter is dan nog ;n kuikentje was) onder voortdurende controle
het andere? Da's eigenlijk heel eenvoudig... Omdat van dekippe-dokter. Dekwaliteit van haar eieren is
de ene kip nu eenmaal veel meer zorg en aandacht dan ook 100procent: mooi wit vankleur, met een
krijgt dan de andere. prachtige schaal en heerlijk zuiver van smaak.

Vandaar ook, dat onze eigenkip beslist betere Als u nou verder nog weet, dat ze kakelvers in
eieren legt dan haar collegaatjes. Want over belang- onze winkel liggen... Wat let u dan om de 100%-
-stellingheeft ze bepaald niet teklagen. eieren van onze kip eens te proberen? Ze zijn nu

Sterker nog: ze staat al van jongsafaan (toen ze bovendien extra vriendelijk geprijsd.



jkipbetere
collega's?

■imMmW 9*^999^w Botermalse __t _r\r_r_

'^^**»^^^«^^» N^3y Limousin sukade Xyu
jÉÉp aan het stukof in lapjes gesneden. Helekilo 2^96'nU JLv^ê

fllfefew. Puur mager, Limousin rundergehakt 1kilo 9.95

JjM Bakbloedworst van de slager ± 500 gramper stuk 2.95

*—', *t^ 7l^j_^[Trr|^Si?^^^ffiBt*^^fc" KÈPwßo^l BrSt^-*-%"?'■'■ - m^'^'Ar_l^itk 9i^^S-mm\9^^-^é&^..

S^~lÊF^ Rheinlander Coburgerham |99

I i|JI Halvettakaas PO^BjijM |p Li vers van't mes of vacuümverpakt. I^''-'X IJp^^BpP^^%4 IL vet Half zo vet. 500 gram 7-00- nu V**-/*
jjjj^^ Mona Biogarderoer of stand, beker a 0,5 liter ±£9~ nu 1.00

fit 70Ifflß Hollandse uien 1kilo I / We hebben ze zonder cafeïne
*mW Nu met gratisreceptenboekje. _ Op eenrijtje gCZCt! p— ■=-=

, V^rpaktper4stuks 4^69-nu A# r .. , ... _~ , . „„^ „ ,^_ „„n
"t,, Careïne-vrrjekorrie van JanLmders pak 250 gr 2t69~ 2.29volkoren puntbroodjes verpaktper 6 stuks\£& 1.00 Koffie Hagclassique cafeïne-vrij pak 250 gr 3£9~ 2.89verse wittepuntbroodjes verpaktper 6 stuks4£fr 1.00 Douwe Egberts Decafé snelfilter pak 250 gr 2.95

rijstevlaai met verse slagroom + 1500 gr 12-t45 9.90 numet dubbelewaardepunten.
Tarvo-moutbrood voorgesneden enverpakt _S9~ 1.79 Douwe Egberts Decafé snelfilter pak 500 graméJS~ 5.75

Akties zijn geldig vanwoensdag 13 november t/m zaterdag 16november 1991.

'tAllerbestevoor 'nvriendelijkeprij s
Arcen: Maasstraat 51 Beek: Markt 1 Beek enDonk:Heuvelplein 11Bergen:Raadhuisstraat 17Blerick: Alberickstraat 15Boxmeer Kloostertuin 44Brunssum: Wilhelminastraat 1 Cuijk: Molenstraat 43 Deurne: Helmondseweg 65aGeleen-Lindenheuvel: Ringovenstraat 3 Gennep:

Winkelcenrum 'DeDuivenakker* Grave: Dr Wierstraat 15Groesbeek: Burg. Ottenhotstraat 1 Grubbenvorst: Kloosterstraat 14 Heerlerheide: Ganzeweide 70'Wannerstraat Helden-Fanningen: Steenstraat 30Herkenbosch: Stationsweg 7 Horst:Kloosterhof 3d Ittervoort: Begoniastraat 12
Kerkrade: Marktstraat 51 Liessel: Hoofdstraat 75Linne: Maasbrachterweg 23 Mill:Oranjeboomstraat 1 Nederweert:Lambertushof 3Bey-Echt: Chatelainpiein 13Roermond: O.L. Vrouweplein 1-7Roggel: Dorpsstraat 11Sevenum: Pastoor Vullinghsstraat 7 Sittard: Industriestraat 19

Someren: De Meer21 Stem: Heerstraat Noord 144 Susteren:Willibrordusstraat 1 legden:Kerkstraat 2 Tïenray: Spoorstraat 18 Velden: JanVerschurensingel 1 Venlo: Zuidsmge! 18 Venray: Stationsweg39Wanroy: Dorpsstraat 25 Weert:Maaspoort 52 54 Wijchen: Touwslagersbaan39

s^^^^^^ Bonduelle hele
s^,^sj Franse sperzieboontjes I^Q
tfgJilM " blik al liter 249-nu 1«
jffifefec^ IgloPizza Crossa
m^Ms^-^% Bellissima of Venetiana 'ïyU
1 pak a 30° gram 3^5-nu Aa"Ouwehand haringrugjes , _
3118 960
fcIË^iSSJ pot a 300 gram 2,99-nu "
Ö^-SHU Haenbladerdeeg

\fM *,*"*«^|BéÉ!" !H^NSPBi pak a 450 gram 4-95~nu X*
HKI I*l Grolschbokbier _fr\r

Bsjfl HP 6x0,3 liter 445-nu U"fÉÉUBÉ DeRuyter
iSiil^lli vruchtenhagel IZLI )

BfcSg pak a 300 gram 4^9-nu X>
£S"]^BJgß Knorr vlees-jus x-^%P-gr -I—* g j naturel of paprika. /Il
'W^fc!-W Nieuw: pittige kruiden. |^|

Pak a 0.3 liter ftBs-nu V7V7
p jW Lenorwasverzachter /%nn
»-^v jS aprilfris of zomerfris. 'tUU

ÉÜ Fles a 1 liter nu -LJ "P^_*Ê Lenorwasverzachter
l^^^ii^W aprilfris of zomerfris. ISf ]
iIPr IIfewKgP Navulpaka25cl. 4r99~nu X*

wrsSroodjes 000
pak a 8 stuks 2*98-nu J-J"ir "^^:~ Bieze aardappelspecialiteiten:

®®&2 _ schijfjes+uitjes+spek, 450gr2^19"~230
blokjes +kruidenboter, 500gr2*T79~230

i^Nllfl Nieuw: blokjes incurrysaus
$f^g§*K en groente-mix, 500 gr 2r95~~nu230

É/# /€-. W.C.eend ,-.
Swliil P mild. f I q[J

| iPjfifil Flacona7soml. 2^nuZ,
p^^lsaË Verkadechocoladeletters f) 80
_m_*!f- 'melk ofPuur'l3s Sr -2^99TiuL .
1 JH|| -hazelnoot/melk, 150 gr QBO|| ofpraline, 135gr -3r29~nu .Z/»
f^o_^A Johmavleessalade of

sellerysalade 15Q
%fff^ bakje a 200 gram j^9Brru X»

j^Ëj^-^^l Nescaféroodmerk ______ ,_65=*5fl Ö6OWÊ^WWMmm 5*%tW^. MJ pot a 200 gram 9-rs9~nu U»
Il A Coca Cola Light of
M^M jjtó Fanta orange Light 107
JÉBJI M fles a IV2 liter 2-69-nu 1>

«B83&--" Melitta Tbppits A "_
_

Jfe-^gf aluminiuiiïolie 030
%zJL~f^~^ V) 25 meter

+ 5 metergratis! 3r?9"nu {_J"SSjSpö lpö Melkunie halfvolle ._ _
rfrt fe«i vanille-yoghurt 1 J)Ufj^|«rtHSi ie/w

iÉÉÉIÜÉ wH ' pak a 1 iter -feBfr~nu X>
(<frö°-_^— .-, Unoxkuipjes smeerworst: _
lIP^ÏpSlj leverpaté, saks. Saks met 150
r lil ?;^S tuinkruidenorkalfspaté.
'i^u^^m Kuipje a 125 gram i-65-nu X"
I - Brio ongezouten _
Y»v^ -^--^ plantaardige margarine Ofl
|^^^ pakje a 250gram -o^9-nu kJ\J

i^Jw^* M "ï°fresn^ïogonaise IQQ
pot a 350 ml 2^39-nu X»

|l|g||*i^^; Peijnenburg nr\Tii^^Ê^r^ volkoren ontbijtkoek 1 XI )
I UU

EmBKP pak a 400 gram 2r-45-nu X»
K7f^-:^ Pampersboy/girl A A9F)feg^iP midi: 104stuks UILBi%\i^V maxi: 88 stuks 51^95-nu I !"

fi^S^B Alléén bij JanLinders: 3-delige
I^Ql^,- Zoo dierenfamilie t.w.v. 7.95 gratis

■-. + 7.00korting bij Pampers!
Maximaal 2diereniamiliesperklant.

SBÈIË Struikkrachtbouillon _
An§3' §? kippevlees,rundvlees 'fOUf|S S* of tomaten. /léMS k^, Glasa34oml. 2^9-nu Zj«

fe'.iHÉt^.ji! Liga Switch tarwebiscuits - /% rilïö^^J melkofchoco. 123Pak a 175Bram 2-45 I*^'r.^JEr Nu 2epak halve prijs! X*
* Of de helftcontant.
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§ipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 OP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,25.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
VermistGevonden ’ 1,10 per mm. Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties ’ 1,70 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten
met minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte
per kolom: ’ 1,70.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewi|snummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag I m vrijdag
8 30-17 00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.
i

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) ry^.i.'

Personeel gevraagd

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Produktie-medewerkers m/v
voor een bedrijf in de omgeving van Sittard. De werkzaam-
heden vinden plaats in ploegendienst. U bent bij voorkeur
in het bezit van een LBO-deploma. De mogelijkheid op een
vast dienstverband is niet uitgesloten. Wilt u snel aan de
slag en hebt u interesse? Kom dan snel langs op één van
onze vestigingen of bel ons.

Informatie: 046-756156, Marielle Schutgens
GELEEN, RUKSWEG ZUID 1A
046-514222, Jeanette Vaessen

SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4
Voor direkt gevraagd

Metselaars en klinkermetselaars
Voor div. langdurige objecten in Duitsland.

Goede sociale voorzieningen.
Te bevr.: 0949-220354051 PKB BOUW in Köln.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantoortijden even langskomen of bellen:

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
Gevraagd

Slagers-knecht
(leerling) voor een slagerij in
Brunssum. Tel. 045-251083

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den Ook colonnes. 045-
231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.;— ;: —Bouw- en mgenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
tetontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst ooll). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verok. Soll natelef..,
afspraak 045-232100.
Gevr. part-time TAXI-
CHAUFFEURS nacht- en
weekenddienst, evt. WAO-
er. Julianastr. 6, Brunssum.
Tel 045-252444
r-ufli iccci idq ,m- UT!CHAUFFEURS fulltime M/V
gevr. voor taxi-bedrijf. Soll.
na 18 uur. Keekstr. 46, Hrl.
Porky's Pretpark zoekt leuke
MEISJES, leuke sfeer, hoge
verdiensten, intern mogelijk.
Vervoer aanw.045-228481.1——;Tovak gebouwenservice
*raa9t INTERIEURVER-
ZORGSTERS voor project
in Valkenburg, ervaring ver-\eist, goede bijverdienste,*
ma. t/m vr. van 17.30-19.30
uur. Inl. 04406-42304.
Gevraagd jonge MAN voor
bezorgen Volkskrant. Tel.
045-222144 na 13.00 uur.
Schoonheidss. in K'rade zkt.
wiRKSTEySSSKM^wtHK&itH. Ws.tt.flm.

INTERIEUR-verzorgster
gevr. voor hotelbedrijf te
Simpelveld, 10-20 uur p.wk.
045-441537.
Nette part-time TAXI-
CHAUFFEUR gevr., leeft,
plm. 30 jr. Tel. 045-241491.
r

Leerling kapster, max. 17 jr.
Sae, T«*P&
Sittard. Soll. schriftelijk met
foto.
BARMEISJES gevraagd,
Club Elite in Kerkrade,
garantieloon en vervoer gra-
tis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.~
Schoonmaakorganisatie,
gespecialiseerd in de voe-
dingsmiddelenindustrie,
vraagt voor een van haar
objecten omgev. Heerlen,
een meewerkende VOOR-
MAN envoor*n object in
Geleen parHmers Goede
beloning. Heeft U interesse,
bel dan: 045-713216 of
045-421208.
.._..„._».„.„.„WONINGINRICHTER gevr.
me' rijbewijs, goed loon,
voor 40 uren. 04459-1955.
Reiter schoonmaakorgani-
satie BV zoekt SCHOON-
MAAKSTERS v. projekt in

n s avonds van
16.00-18.00 uur. Ge.nteres-
se?rle,.. dames kunnen
schriftelijk solliciteren Reiter
Schoonmaakorganisatie BV
La ge Frontweg 24, 6219 PD
Maastricht t.a.v. Mevr. J. Al.
ye 043-215947
—'
STUCADOORS gevr. Stru-
cadoorsbedrijf Mullenders.
Tel. 04406-42068.
Gevr. RU-INSTRUCTEUR
voor district Geleen. Tel.
046-580848.

FR.TURE-
HULp voor p|m 2Q u(jr per
week, di.do.vr.zat. van
17.00-21.00 uur. Pers. aan-
melden. Frituur Molenberg,
Kerkraderweg 72A, Heerlen.
Gevr. OPPAS voor 3 kindé-
ren, tev. licht huish. werk.
|n|. 045-323692 of 326571.

, ,

Onroerend goed te huur gevraagd

6171 XE, huisnr. 61.
Te huur gevr. woning of flat
in ZUID-LIMBURG. Tel.
-045-323637.

uw VERENIGINGSNIEUWS
0p LD-TV. Bel voor info 045-
739296/97.

Onr. goed te koop aangeb. gevr.

OPEN HUIS MORGEN 14 NOVEMBER
t/m 16 ZATERDAG NOVEMBER VAN 14.00 - 16.00 uur.

Maastricht, Residentie Abtshof
Residentie Abtshof is gel. op twee minuten van het centrum
In dit zeer luxe gebouw, dat nagenoeg voor bewoning ge-
reed is, zijn nog enkele appartementen te koop. Er is keuze
uit 6 verschillende indelingen met 2 of 3 slaapk. met een
max. vloeropp. van circa 125 m2. Lift, wintertuin, eigen af-
.gesloten, parkeerplaatsen. Prijzen van ’269.000,- v.o.n.
tot ’ 354.000,- v.o.n. (mr. van uw eigen huis is bespreekb.)'ADRES: Patersbaan 108, te Maastricht (bereikbaar vanaf
Calvariestraat of de Tongersestraat). 10089026.

INL: STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
TEL. 043 - 25 29 33.—— —

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
*" ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE ***
Kies 20 jaar, rentevast 9,1% met gemeente garantie

Ook bijzondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar.
Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/

weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels.
Stienstra Hypotheekservice

Geleen-Winkelpand
Rijksweg-C 71: Representatief pand (voorheen juweliers-
zaak) met kantoor, atelier, tuin, 2 kelders en mooie boyen-
woning, prijs ’205.000,- k.k. eventueel te huur, huurprijs

’ 2.500,- p.mnd.
Brunssum-Winkelpand

Rumpenderstraat 17: In centrum gelegen ruim winkelpand
met boyenwoning, garages, tuin, voor en achter inrit, win-
kelruimte ca. 130 m2, dagverblijf en toilet, kelder, apart be-
reikbare woning met 5 slpkmrs. Vraagprijs ’ 365.000,- k.k.

Geleen
Venbeek 4: Patio-bungalow op rustige ligging, met berging
goed onderhouden. Ind. o.a. L-vorm. woonkamer met open
keuken (compl. aanbouwk.), badkmr. met ligbad, 2 slpkms,
hobbyruimte, mooie besloten tuin, prijs ’ 145.000,- k.k.

Meers Stem
Lindendriesstraat 23: Boerenwoonhuis met schuur, stallen
en grote tuin (830 rr>2), evt. bouwplaats, md.: o.a. woonkmr.
in 2 deelten, grote keuken, kelder, 2 slpkms, vaste trap,
zolder, prijs ’ 179.000,- k.k.

Sittard
Pieter Breughelstr. 32: Halfvrijstaande woning met tuin en
garage, L-vorm. woonkamer, keuken met complete eiken
aanbouwk., kelder, 3 slpkms, badk., vaste trap zolder (4e
slpkms). Prijs ’ 159.000,- k.k.

Sittard-Guttecoven
Wijnrankenstraat 1: Zeer degelijke, geheel herbouwde,
boerenwoning met sfeervolle binnenplaats, mooie schuur
en tuin. Ind.: o.a. woonkamer met plav. vloer, kelder, keu-
ken, 3 slpkms., badkamer, vaste trap zolder, cv., prijs

’ 260.000,- k.k.
Paul Crombag Onroerend Goed

Limbricht. Tel. 046-580087.
« . |_x'X/f^f^llTlflOVUV/MU^C/

f\ /l tvA~KV\IVII iGI■ *"-wii *wi

Vraag gratis het boekje
VOCHTPROBLEMEN EN

DE BESTRIJDINGa
**Zs?J±.■■rtffltf s*- "--* *mbr ->ig! 9p jjp

Do^RIARDENOJE
Beëd. vochtdeskundige.
-043-436162 Maastricht

09-32-12452372 Riemst.

Kerkrade
Goed gesitueerd ruim tus-
sengeL sfeervol voonhuis

met binnenplaats. Ind.: beg.
gr. ruime hal. woonk.(4o ml)
eetkeuken, douche. Kelder.

Verd.: 4 kamers, toilet, vaste
trap naar zolderverd. alwaar

3 kamers. C.v.
Prijs ’ 105.000,- k.k.
I IX/Af"* D \/LIVMO D.V.

Akerstraat Nrd. 11 Brunssum
tel. 045-220550.

Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
Duitse Makelaar zoekt voor
Duitse kandidaat kopers
WOONHUIZEN in grensge-
bied. Aanb: Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Door de enorme verkopen,
dringend woonh. te koop
gevr. (alle prijsklassen!).
N.M.W. QUADEN & ZN,
Makelaardij onr. goed, Gel-
restr. 4, Munstergeleen, lid
NVM. Tel. 046-519644.
GELEEN, Van Goudoever-
f* \ ze,?r °oed onderhou-
£m hoekhuis met garage.
Drt *?""* ""U van binnen
zien! ’ 149.000,- k.k. Wij-
man & Partners 045-728671
SCHAESBERG, Kieskoel 6,
mo°' 9ele9fn eengezinswo-
"-"9 "et .. 3 ..... slaaPk
o.t^^o4s 7286^1 " &

Partners, 045-728671.

Geldzaken——Sparen via AMEV-SPAAR-
PLAN met ’ 1.000,- per jr. in
12 jaar ’20.400,- sparen.

Belastingvrij! Voor afspraak
bij u thuis 04498-57018

Bedrijfsruimte

6436 CL, huisnr. 29.
GEMEUBILEERDE kanto-
ren tijdelijk of permanent
mcl. receptiefaciliteiten,
postadres, telefoonbeant-
woording, tekstverwerking.
Maastricht, Amsterdam,
utrecht. Bel Euro-Business-
Center 043-821500.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

GRATIS. Uw verenigings-
nieuws op LD-TV. Tel. 045-
739296/97.

Kamers aangeboden/gevraagd

6351 HV, huisnr. 58.
Gem. kamer te SITTARD,
met gez. gebr. van keuken,
badk. en w.e. Bij voork. nette
dame. 046-522935.
Bingelrade. Te h. KAMERS
v. vrouwl. studenten, ver-
pleegsters of alleenst.
vrouwen. Tel. 04492-3421.

bouwmat./'machines
KUNSTSTOF-ramen-deu-
ren-serres, van fabrikant
naar klant, nergens goedko-
per. Tel. 045-327962; fax.
nr. 045-327963.

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Sk%P53^5HEFTRSTel.: 045-317685, na 16.00
-uu-

~..' tóKAMERS te huur (liefst aan
vrouw). Tel. 045-423881.

KAMER te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station,
Tel. 045-721658, na 18.00
uur 045-313898.

Reparaties
T\ll\i\A_\r\ r\cxi_\r*i' V/VIOfcHJ UeTeCI

Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie. 045-231340.

Koelkast- en Diepvriesrepa-
ratie .., me} 9arantie. geen

XfBBEN Koeitj ecnniek Tel.
£^I^7l na 1900 uur
U4a"4b4/-
ONDERDELEN voor al uw
huish. app. haalt ü bij de
Onderdelenshop, Einderstr.
30, Kerkrade, bij de Markt,
ook voor rep. 045-453303.

REeraT,lnzonKd°e^v^:
kosten Be, Ge|een, 046-
745230 service binnen 24 u.

Hobby/Doe het zelf

6166 HV, huisnr. 16....TeXtielVerVen
Hobby Berns,

Dautzenbergstr. 18a,
Heerlen. Tel. 045-711004.

BEHANGTAFEL 3 mtr.

’ 65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Winkel & Kantoor

Copieerapparaten v.a. ’ 500,-
Type-machines v.a. ’ 450,-; Kasregisters v.a ’ 750,-

Telefax v.a. ’ 1.495,-.
Prijzen exel. BTW. Eigen service-dienst.

Spoorkantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Bedrijven/Transacties
Ter overname aangeboden
woningtextielzaak
Prachtig ingerichte showroom
in tapijten en raamdekoraties.

Huur- en overnameprijs nader overeen te komen.
Bel voor informatie of afspraak:

045-460677 (na 19.00 uur).

6462 HV, huisnr. 25.
Te huur WINKELPAND te
Kerkrade, Gruppellostr. 12,
ca. 80 m2, pr. ’BOO,- p.
mnd., direct teaanvaarden..Tel. 09-49.24063528.

"—

PaMUfln<luarayans

ook voor uw tentreparaties
H STASSAR Heisterberq
78 Hoensbroek 045-224200

%M^s!ÈM M' ' mW-' mmmw^mp^-YAmmr _m-W-muw\)i£ Mm M&^MtmW ■ ■■■^ A-W \^^r^^\_S"___^r

t/m 7 dcc. JMvfebri^elke dag JÜÖIL&I'£& vindt
kans als Jf Ej K tussen der uuw Mj^^piccolo's.

Staan uw postcode en huisnummer tussen de
Piccolo's? Dan heeft u ’ 10,- gewonnen. Van het

Limburgs Dagblad. En... een prijs beschikbaar
gesteld door PTT Post. Eén maal per week maakt u |

lij ook kans op de weekprijs: ’ 100,- van het Limburgs
Dagblad en een hoofdprijs van PTT Post.

Lees elke dag de Piccolo-rubrieken en kijk of uw.. postcode en huisnummer tussen de Piccolo's staan.
Elke dag vindt u 10 postcode/huisnummer
combinaties uit uw eigen omgeving in het

Limburgs Dagblad.

Staan uw postcode én huisnummer erbij? De
prijzen zijn voor u als u:

1. die dag het speciale Piccolo-nummer belt,
„, uitsluitend tussen 9.00 en 17.00 uur; zaterdag

uitsluitend tussen 10.00 en 12.00 uur.

f 045 - 739384
2. antwoord weet op een simpele vraag over de 11

rubriek waarin uw postcode werd geplaatst.

Een gezamenlijke aktie van:

LimburgsDagblad raynQOHH
De duidelijkekrant |

iSiiiiiiiiiss
Reglement en voorwaarden liggen ter inzage op het hoofdkantoor van het Limburgs Dagblad te Heerlen. .

Ford Escort '81 ’3.400,-;
Datsun Sunny '81 ’2.950,-;
Mazda 323 '81 ’3.500,-;
Fiat Panda 45 S '83

’ 3.200,-; Mitsubishi Tredia
'83 ’3.500,-; Opel Kadett
'81 ’3.600,-; Rekord Cara-
van '79 ’ 1.250,-; Taunus
1600 '81 ’1.950,-; Renault
4 TL '83 ’1.750,-. Oude
Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf. Tel. 045-311078
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572.
AUDI 100 CC, 5 cyl. D '87,
110.000 km, veel extra's,

’ 12.750,-. Tel. 045-211071
Te k. BMW 323i, bwj. '79,
div. extra's, i.z.g.st.,
'’2.950,-. 045-316940.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Fiat PANDA 45, bwj. '84,
APK '92, ’2.950,-, geen
roest. Tel. 045-323178.
Te k. Ford TAUNUS stat.car

’500,-, tel. 045-462099.
Zeer mooie Ford ESCORT
1300, APK '92, bwj. eind '82,
vr.pr. ’4.350,-. Tel. 045-
-227357.
Ford ESCORT XR3, bwj. '82
lichte schade, ’3.750,-. Tel.
045-223742.
Honda ACCORD 2.0 Luxe,
antracietmet., bwj. '86, nw.
model, bijz. mooi, 1e eigen.,
pr. ’9.750,-. Tel. 046-
-522010 b.g.g. 06-52982174
MERCEDES 190 E, bwj. '83
stuurbekr., get. glas, don-
kergroen, bijz. mooi, pr.

’ 15.950,-. Tel. 046-517313
Opel KADETT 1200, 2-drs,
'81, nieuwe APK, LPG in-
stall. ’ 2.450,-. 045-323178
KADETT 1.3 Club '89; Ka-
dert Sedan 1.3 LS '86; Ka-
dett Caravan 1.3 LS '87;
Corsa 1.2 S '87; Corsa TR
1.3 '87; Kadett 1.2 N coupé
'77; Kadett 1.2 S '83; Asco-
na 16S '83; Ford Escort 1.6
L, '82. Automobielbedrijf
Denneman Raadhuisstraat
107, Hulsberg.
Te k. Opel KADETT S 1300
uitv. GT, bwj. '86, km.st.
68.000. Tel. 045-413558.
Opel KADETT, bwj. '81,
zeer mooi, APK sept. '92,
’2.950,-. Tel. 045-218925.
Opel SENATOR 3.0 E, bwj.
'83, LPG, CD uitv., automaat
groenmetallic, bijz. mooi,
’6.250,-. Tel. 046-522010
b.g.g. 06-52982174.
Te k. Opel ASCONA 1.9 N, i.
z.g.st., pr. ’ 1.150,-. Bellen
na 18.00 uur 045-726936.
Te k. Opel OMEGA 2.3 D,
'88, i.z.g.st., vr.pr.
’12.000,-. Julianastr. 6,
Brunssum.
Te koop PEUGEOT 505 STi
'81, veel extra's, i.z.g.st.,
APK 8-92. Tel. 045-210627
RENAULT 5 TL bwj. '85, nw.
model, 59.000 km, kl. wit,
bijz. mooi, zeer zuinig, pr.
’5.950,-. Tel. 046-522010.
b.g.g. 06-52982174.
Te k. SIMCA 1000 GLS,
sportvlg., APK 10-92,

’ 850,-. Tel. 04405-3258.
Te k. VW SCIROCCO GLi,
type '80, APK, ’2.750,-.
Tel. 045-726112.
VW DERBY bwj. '78, zeer
goed onderh., APK mei '92,

’ 950,-. Tel. 045-724063.
Te k. GOLF 1800 GTi, bwj.
'83, zeer mooi en goed,

’ 7.950,-. Tel. 045-316940.
VW GOLF GLD diesel, bwj.
'82, APK 4-92, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 3.400,-. 046-524956
b.g.g. 046-510131.
GOLF 5-drs., open dak,
trekh., APK '92, ’1.000,-.
Tel. 045-712847.
VOLVO 340 DL sedan, 4-
drs., bwj. 4-'B4, beige,
mooie auto, i.z.g.st, geen
roest, ruilmotor, nwe. kopp.,
LPG, ’5.500,-. Tel. na 17 u.
045-766337 A Geurts nr 24

■ HORECA BUREAU
NEDERLAND BV

Wij zoeken:
(aspirant) horeca-ondernemers i.b.v. horecapapieren en

enig kapitaal.

Wij bieden:
een groot aantal horecabedrijven met veelzijdige

mogelijkheden.
Postbus 3051, 6460 HB Kerkrade.

Tel. 045-427777, telefax 045-413521.

Landbouw en Veeteelt
Bezoek onze

Open dagen en demonstratie
van onze aardappelproefveldresultaten op

ZATERDAG 16 november van 14.00 tot 18.00 uur en
ZONDAG 17 november van 11.00 tot 18.00 uur.

Lokatie: KOOIJ LIMBURG BV, Sleperweg 28, Maastricht.
Ind. terrein Beatrixhaven.

Gevraagd aardappeltelers
Welke volgende aardappelen op kontrakt willen telen:

Charlotte, Felsina, Nicola, Bildtstar, Morene, Timate, Rikea
Vraag vrijblijvend om inlichtingen

KOOIJ Limburg bv Sleperweg 28, Maastricht. 043-633636.
ONDERDELENBANK. Wat VERKOPEN? Adver-Tel. 04493-2715. teer via: 045-719966.

Auto's

Kerp Inbouwcentrum
UW INBOUWSTATION VOOR:
autoradio's, boxen, antennes,

CD-spelers, CD-wisselaar, versterkers
equalizers, alarmsystemen, etc. etc.

Nu ook inbouw-autotelefoons en telefoonantennes.
Kerp Heerlen, uw vakspecialist als het om inbouwen gaat!

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel.: 045-716951.

6114 CL, huisnr. 15.

APK!!! Rotte plekken??
Voor alle las- en restauratiewerkzaamheden.

Uw vakman voor Landgraaf e.o. Tel. 045-317777.
Dca hnnncto nriicUe nOOgSie priJS

VOOr UW autO
r^oooo.^ „. \,-045-232357 ook s avonds,

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto'sirT alle prijsklasses v.a.
’5OO,- Schade of defect

0!r727742b0on72C^79
6045-727742 b.g.g.723076^_.

GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, met RDW vrijwaring.
Tel. 045-423199
Weg. omst. METRO Mad-
jack bwj. '90, nw.pr.
’17.000,-. nu V9.750r-Vrankerkerklaan 36, Heer-
len. Tel. 045-729037.
-■ > c.i-r.l.^ c» o t —rFiat RITMO 60. S, 5-deurs,
bwj. eind 85, i.n.st, pr.
’4.950,-. Tel.045-216470.|
Te k. CITROEN BK 14e,
APK nov.'92, kl. rood, bwj.
'86, div. extra, pr. ’8.750,-.
Tel. 045-711056 na 18.00 u-
Te k. VW KEVER, bwj.'74, i.
g.st., APK, kl. wit, ’3.500,-.
Na 17.00 U. Pr. Bernhardstr.
70, Brunssum. 045-271633.
VOLVO 340 DL, automaat,
donkerblauwmet., 1988, i.g.
st, v. onderh. Gunstige prijs.
Tel. 046-334411.
Opel KADETT 1300. car.,
bwj.'B2, APK-'92, i.g.st., vr.
pr. ’ 2.650,-. 045-273743.
MERCEDES 190E, bwj.'Bs,
plm. ’ 2.000,- schade, div.
extr., verlaagd, zender-uitv.
pr. ’21.500,-. 045-223722.
BMW 728i, bwj. '84, 5-bak,
donkerbl.met., 1e eig.,
114.000 km, onderh.boekje
aanwz., absol. nw.,
’8.950,-. Tel. 046-522010
b.g.g. 06-52982174.

Te kooP gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.

Jf k. gevr. alle merken
BUSSEN, Mazda, Peugeot
an andere auto's. Wij beta-

"" * ,1]2095,e PriJs. Tel.
04455-2743.
Te koop gevr. AUTO'S alle
£"?" met of zonder APK.
Tel. 045-420572.
Süzuki A|to /5750 _.
T°Vo,a CeliCa Liftback 16V
85 ’9.750,.; Celica Lift-
back '87 1e eig. ’ 18.500,-;
Hyundai Pony/Stellar '85

’ 4.750,-; Volvo 740 GL '84-
'88 v.a ’ 11.500,-; 245 GL
s°!?bl 87 1e eig. ’ 24.500,-;
?*> GL „ '83-'BB v.a.
J,,2-50^-: Daimler v.denC'as 1^ cyl '82 ’ 17.500,-;
Rover 820 E Fastback '90
1e eig. ’23.750,-; Pontiac
Fiero '85 ’19.250-* Che-vroe, Celebrity '85 ’ 8.750-
Austin Montego Familial '86
’8.250,-; Porsche 924 '84
’21.500,-; 944 '82-'B4 v.a.
’23.500,-. Tal van goedko-
P? no/

inruilauto's. Direkte
I^.JÏ^q"?? Van
SINTMAARTENSDIJK,
JJjJgjJJg 109, Brunssum-
:
BN/,W 320, 6 eil, type '81, als
nw. APK 3-3-92. ’ 3.450,-.
Tel. 045-426416.
Te k. Ford GRANADA 2.8GL, bwj. '78, APK sept '92,

’ 1.350,-Tel. 045-322599
Opel KADETT City, bwj. '79,
zien is kopen, zeer mooi, Dr.
Schaepmanstr. 12, Bruns-
sum. 045-255304 na 12 uur.
Te k. Opel KADETT 16 SGT
bw'

0
85- **2-9*st* Tel- 045"
b-

VOLVO 343 DLS 2.0, 1982,
3-drs., 72.000 km, zr. goed,
pr. ’ 3.000,-. 045-317234

Proficiat Hoera Hc/ef^Mam, Uma ome Henk van Ooste
Met uw 75ste verjaardag wordt yanda ag

Wensen: kinderen en 75 jaar oud.
kleinkinderen /"■-■^{«i;«;+,-* \

Vandaag ook op LD-TV oeTeilClieiöll j
Appie ziet van Ed en Alie Hoen- t. , , van Gerrit en Tonie Ti vAbraham Antoon en Tinie Teibak \

Emamaw Guido.

Proficiat \

Wè « } »v ir I

Je neven en nichten JËËgsf
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op Al Bundy 30 jaar!
weg naar snel succes. Bel* tot vanavond, (plm. 301
045-719966. Vandaag ook op 'L.D-'

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Peugeot 205 Ac-
cent 5-bak, '87; Toyota Co-
rolla 1.3 DX 5-drs. '86; VW-
Golf C nw.mod. '85; Opel
Kadett 1.6 D '84; Toyota Co-
rolla 1.8 GL diesel '85; Eend
2CV6 '84; Mitsubishi Lancer
1.4 GL '82; Mazda 626 LX,
2.0 diesel, '86; Toyota Ter-
cel 1.3 KG '84; Mercedes
240 D '83; Nissan Cherry
1.3 L 12-'B2; VW Golf GTi
5-bak sportw. '82; Mazda
323 sedan '81; Volvo 343
DLS 2.0 '81; Porsche 924 i.
z.g.st. '76; Volvo 240 GL aut
LPG '83; Mazda 323 aut. '80
Nissan Sunny '83; Ford Es-
cort 1.3 L '81; Opel Manta
CC 2.0Sautom. '80; BMW
316 LPG '82; VW Jetta
4-drs 1.6 S '80; Opel Asco-
na 2.0 D '80; Volvo 66 GL
'80 ’ 950,-. Inkoop, verkoop
financiering, div. inruilers.
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. Tel. 045-224425.
Geop. van 10.00-18.00 uur,
zaterdag 10.00-17.00 uur.

Peugeot 309 Gti '89 1e eig.
’23.750,-; 405 GR 1.9
Break '89 1e eig. ’25.500,-;
205 Accent '86-'BB v.a.
’9.500,-; Renault 25 GTX
autom. m. '89 1e eig.
’22.500,-; 25 V 6autom.
airco '86 1e eig. ’14.750,-;
25 GTS '85-'B7 v.a.
’7.500,-; 21 GTL '86-'BB
v.a. ’9.500,-; 11 GTX '86
’8.500,-; Citroen BK 19
GTi/19 TRS '88 1e eig. v.a.
’15.500,-; BK 19 D '87 1e
eig. ’13.000,-; BK 19 RD
Break '87 1e eig. ’ 15.750,-;
BK Palmares '88 1e eig.
’13.750,-; BK 14/16 TRS
'84-'B7 v.a. ’4.000,-; CX
2.2 TRS '87-'BB 1e eig. v.a.
’12.500,-; Fiat Tipo 1.4. '90
1e eig. ’ 17.750,-; Panda
Fire '88 1e eig. ’8.750,-;
Uno 60 S '88 1e eig.
’10.750,-; Ritmo Silver '84-
-'BB v.a. ’3.000,-; Croma
CHT '87 1e eig. ’12.750,-;
Alfa 75 1.6/1.8/2.0 '86-'BB
v.a. ’13.000,-; Sprint 1.5
'85 1e eig. ’8.750,-; Audi
80 S '88-'B9 v.a. ’ 21.000,-;
80 D '88 ’21.000,-; 100 CS
'83-'BB v.a. ’6.500,-; Mer-
cedes 190/190 E'B6-'B7 v.a.
’25.000,-; 230 TE combi
'85.1eeig. ’22.500,-; BMW
520 i autom. 12-'BB 1e ieg.
’37.500,-; 525 E '84
’9.750,-; 323 i '79-'B3 v.a.
’3.500,-; 316/318 i '84-'B7
v.a. ’9.000,-; 735 i '83
’7.750,-; Honda Civic 1.6V
'88-'B9 1e eig. v.a.
’16.500,-; Accord 2.0 '87-
-'BB v.a. ’ 13.000,-; Aero-
deck 2.0 i '87 ’16.500,-;
Opel Senator autom. '88 1e
eig. ’26.500,-; Omega 2.3
GLS TD '87 1e eig.

’ 18.750,-; Omega 2.0i
combi '88 1e eig. ’20.750,-;
Omega I.BS/2.0i '87-'B9 v.a.
’14.500,-; Kadett 1.6 GT
'87 ’14.500,-; Kadett 1.6
cabriolet '81 ’ 12.500,-; Ka-
dett GLD '85-'B9 v.a.

’ 9.000,-; Kadett '84-'BB
v.a. ’6.000,-; Ascona Tra-
veller '87 1e eig. ’10.750,-;
Manta 2.2 i exel. uitv.
’9.750,-; VW Pasat 1.8
'88-'B9 1e eig. v.a.
’20.000,-; Golf D '88 1e
eig. ’ 17.500,-; Golf '87
’13.000,-; Golf 1.6 aut. '86
1e eig. ’ 13.500,-; Passat D
'84-'B6 v.a. ’7.500,-; Ford*
Siërra I.oi DOHC m. '90 1e
eig. ’21.750,-; Siërra GLD
sedan '85-'B9 v.a. ’7.500,-;
Siërra sedan '84-'B9 1e eig.

’ 6.500,-; Siërra 1.8/2.3D
combi '83-'BB v.a. ’6.500,-;
Scorpio 2.0 GLi/2.5 D '86-
-'BB 1e eig. v.a. ’12.500,-;
Fiësta 1.1 L '85 1e eig.
’7.750,-; Siërra XR4i '85
’17.500,-; Mazda 626 D
HB '88 1e eig. ’17.500,-;
626 GLX '88-'B9 1e eig. v.a.

’ 16.500,-; 626 2.0 coupé
'88 1e eig. ’18.750,-; Mit-
subishi Colt GTi '89 1e eig.
’19.750,-; Colt GLX '85
’8.500,-; Nissan Bluebird
sedan '88-'B9 v.a.

’ 13.750,-; Sunny combi D
'85 ’ 7.500,-. Tal van goed-
kope inruilauto's. Direkt
100% financiering. Han van
SINTMAARTENSDIJK.
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.

Wij geven het meeste voor
uwAUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Wij betalen de HOOGSTE
prijs voor uw auto. Ook
zondags. Tel. 045-416239.

Autobedrijf Math \<ot
is verhuisd naar Ha'
weg 12, Susteren. .
04499-3398. j

KADETT 1.2 HB]
’3.900,-; Ascona I.B|
’4.900,-; Peugeot 20l

’ 5.900,-; Pontiac Si(
'84 ’ 5.500,-. Inr. -rri.ogj
211071. Overbroekerstj
Hoensbroek. I
Wij betalen ’ SCXV|
’20.000,- voor uw Ijl
met vrijwaring. 045-423JJ]
Autocentrum VEEüNS'
Nissan Micra Trend '8Jnw. ’11.500,-; Golf Gl
’17.900,-; Opel kaM
drs. '88 ’ 16.900,-; 1
Kadett 5-drs. '85 ’ 10.9
Toyota Corolla 130(1
sportwln. 5-drs.

’ 16.900,-; Ford E
1600i 3-drs '87 ’ 15.2
Ford Siërra 4-drs. spel
’20.500,-; Ford S'.iërf
drs. CL t'BB ’ 14.90 0,-;
Siërra 2.0 GL Combi
’14.900,-; BMW 316
ace. '84 ’13.900,-: M
626 GLX coupé

’ 19.500,-; Peugeot 403
'89 ’20.500,-; Volvo
GLT 5-drs. '87 ’ 14.1
Opel Ascona 1600 *'87 ’12.700,-; Lada
'87 ’ 4.900,-; Ma;:da
diesel bestel t'B9 ’ 16.5"
Bovag-garantie, inruil,
nanciering. Autocentrurt
Veenstra, Valkenbi.xg&
13 Voerendaal, 045-7525— ———■—■"

Vakantie:. ;; ■ :.. .;-..: .. . . i:^:' ::;':■■.■' ■.._*'

TOURINGCARBEMIDDÉ
LING voor binnen-/^
land. Dag- of meerda*
ritten. Aan voordeelprf
speciale tarieven v oor
enigingen en scholen. A
zaterdag 30-11-9 I
tocht Parijs ’38,-; zof15-12-91 bezoek K|
markt Düsseldorf ’046-752108 / 744325

Diversen

Inschaling
rond?

In de horeca zal 'n g'c
operatie worden gestart
le medewerkers zullen p
jan. '92 opnieuw wordef

geschaald. Want or is
nieuw systeem van fun'
md., geheel aangepast-
de eisen des tijds. t:Er h 1
een aantrekkelijke sal^

opbouw bij: met functiej'
Meer weten? Kom dan j
de Horecabond FN\/. V

leden en niet leden hou'
afdel. Maastricht op 14i
'n open dag in-het FNV
bouw "De Stuers" aan

Kruisherengang 12, W
tricht. 043-213844. D3

krijgt U als werknem eri'
horeca uw nieuwen lo£

voorgerekend. U be^t v
kom tussen 10 en 21J;

Voor Limburgs LEKf
STE gehakt. Slagerij ►vast Schinnen.
Te koop gerevis. Kie
TV's; wasautomate'.n
merken; allesbrander
40% korting, 6 mnd. ruili
Hoevenaars Expert, Xe
111, Brunssum.
Aangeb. wegens aan!
CD's, 300 SINGELI
’175,-, 200 LP's. ’1
125 oude 78 toeren> p

’ 200,-, 6 oude lepeltjes
beeltenis van Elvis Pr'

’ 50,-, 6 van ons Kon
huis ’ 50,-, tel.
3638667 of 070-389454:
Gebit gebroken? Tand
nische praktijk Hoor
voor nieuwe gebitprot
en reparaties. Ak
Nrd 328, Hoensbroek.
228211. Kom eens I
voor een GRATIS cx><
aan uw gebitprothese.
SINTERKLAAS- en 2\
piet-kostuums te huur.
kerstman-kostuums,
mans, Mgr. Schrijnen str
Heerlen. Tel. 045-71760;
Ondevit natuurgeneies
zoekt KANKER patië
Geen kosten aan venbo
Inl. dagelijks tussen 1
-19.00 uur. Tel. 045-421;
SINT aan huis? Ook voc
ver. of club. Bel even
442665. Bel even
442665. Bel even
442665, na 18.00 uur.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 12



Oost-Europa
Ondanks de verregaande liberalisatie van de economie in Oosteuro-
pese landen als Polen en Tsjechoslowakije verwacht Pelgrum niet
dat er veel kerstbomen uit die landen op de Nederlandse markt zul-
len worden aangeboden. „Die bomen zijn een stuk mindervan kwali-
teit," aldus Pelgrum. „Bovendien zijn de vervoersmogelijkheden
vanuit die landen nog altijd niet.al te best. Misschien dat dat in de
toekomst beter wordt, maar nu lossen die Oosteuropese bomen onze
problemen nog niet op." " De gemiddelde boom zal rond de twintig gulden kosten Archieffoto*. DIJKSTRA

Sinterklaasrecepten al
generaties lang dezelfde

t>e steeds langere donkere
dagen in deze november-
fftaand doet menigeen weer
ttaar de stamper grijpen om
een ouderwetse Hollandse
Pot op tafel te brengen. Een
2oete afwisseling in de win-
ter was en is het Sinter-
klaasfeest. ledereenkent de
cadeautjes op pakjesavond
vvel: het suikerbeest, de
taai-taaipop van roggemeel
en stroop, de borstplaat en
de speculaaspop. Ze brach-
ten wat afwisseling in het
vroeger vrij eentonige win-
termenu.
Dat is vandaag de dag, zoals
met kerst, wel anders, maar
de recepten van de zoete en
kruidige lekkernijen wor-
den nog steeds door de ene
generatie aan de andere
doorgegeven. Het suiker-
beest .heeft nog dezelfde
vorm als vijftig jaar gele-
den. Ook de ingrediënten
zijn nog precies alsvroeger.

En wie heeft er nog nooit een ty-
pisch Nederlandse chocoladelet-
ter gekregen? Als je Ineke heettewas je zuur. Matthijs daarente-gen kreeg een veel zwaardere let-'
ter. „Toch is er wel iets veran-
derd. De letter I en de M bijvoor-
beeld zijn nu even zwaar," zegt
Theo Spil, directeur van het bak-
kerijmuseum in het Noordhol-
landse Medemblik. „Voor derest
Zijnrecepten voor al dat 'lekkers'
al generaties hetzelfde."

Misschien kan dat worden ver-

klaard doordat Sinterklaas en
Kerstmis tot depopulairste fees-
ten in ons land tellen. Dat is ove-
rigens niet altijd zo geweest,
Vooral in de eerste eeuw na de
Reformatie is het Sinterklaas-
feest heftig bestreden. Volgens
de protestantse kerkelijke over-
heid was het een rooms-katho-
liek feest en dus verboden. De
volkswil was echter sterker dan
de leer. Maar aan de naam die
aan pakjesavond wordt gegeven
kan soms nog de gezindte van
een familie worden afgeleid. In
een protestantse familie wordt
gesproken van Sinterklaasavond
en bij rooms-katholieken heeft
men het over het Sint Nicolaas-
feest.

" Theo Spil bereidt op ouderwetse wijze speculaas.

Kinderfeest
„Sinterklaas was' en is allereerst
een kinderfeest dat ook door de
armen uitgebreid werd gevierd.
Voor een kind heb je immers al-
les over!" stelt Theo Spil. „Kerst
was meer voor de rijkeren." In
de oude bakkerij in het hartje
van de historische havenplaats
Medemblik ruikt het ouderwets
naar speculaas. Spil houdt nauw-
lettend de temperatuur van de
met hout gestookte oven in de
gaten. „Er zijn echter voor Sin-
terklaas veel meer vormen om
lekkers te maken dan voor het
kerstfeest," vervolgt hij. _Spil
wijst daarbij op een vitrine met
talloze oude borstplaat-, chocola-
de- en suikergoedvormen. „Ik
heb er wel duizend."

De oudste vormen in het mu-
seum zijn zon honderd jaar. „In
die tijd drukte een bakker een
borstplaat van gips in aardappel-
zetmeel en vulde de rondjes die

zo ontstonden met suikergoed.
Het poeder werd eruit gezeefd
en de suikergoedfiguren bleven
over."
Het gieten van de chocolade in
vormen is een moeilijke klus.
Veelal is de chocolade die in de
winkel wordt gekocht voor dit
werk niet geschikt. Bakker Spil
zegt dat het werken met chocola-
de veel geduld vereist. „Maar
voor de liefhebber heb ik nog
wel suggesties voor chocoladefi-
guren en eenvoudiger te berei-
den lekkernijen voor Sinter-
klaasavond."
Voor wie het wil proberen: smelt
de chocolade op de centrale ver-
warming en zorg ervoor dat de
figuren (liefst met een flanellen
doek)worden opgepoetst. Doe er
een heel dun laagje chocolade in
en laat dit altijd goed hard wor-
den. „Mocht de figuur misluk-
ken, kan de chocolade als deze
hard is gemakkelijk worden ver-
wijderd."

rosalie staphorst

'Kookgerei van het jaar'
Het Kookgilde heeft de messen-
serie Global van Yoshikin uitge-
roepen tot 'kookgerei van het
jaar 1992. De jury stelde vast dat
de messen zeer functioneel zijn
en opvallen door de apartevorm-
geving. Doordat ze zijn geslepen
onder een hoek van 30 graden -
schuiner dan de meeste Europe-
se messen - zijn ze bij uitstek
geschikt voor het trancheren van
zowel vlees als vis. Het kleinste
mes kost f 73,25, het grootste f
114,95.

Doorgewinterd
Scholtes verwacht dat de inspec-
teurs drie zaken per dag kunnen
bezoeken. „Ze reserveren een ta-
fel, ze eten er en na afloop reke-
nen ze af. Daarna maken ze zich
pas bekend en wordt restaurant
aan een inspectie onderworpen."

„De inspecteurs zijn doorgewin-
terde rotten in het vak," zegt mr
J.A.T. Cornelissen, voorzitter
van de raad voor de Classificatie
Toerisme, Recreatie en Horeca
in een gesprek met het ANP.
Volgens Cornelissen is het sys-

teem door zijn 'openheid' uniek
in de wereld. Het is niet te verge-
lijken met de bekende Michelin-
sterren, die aan zon veertig Ne-
derlandserestaurants in meer of
mindere mate zijn toegekend.

„Bij het Michelinsysteem is bij
voorbeeld geen beroep mogelijk.
Een restaurant dat door ons is
beoordeeld, krijgt daarna het be-
oordelingsrapport. Is men het er
niet mee eens dan kan een her-
keuring worden aangevraagd.
De zaak kan zelfs besluiten niet
eens meer mee te doen," aldus
Cornelissen

Het meedoen aan het systeem is
overigens niet gratis. De restau-
rateurs zullen er voorlopig 375
gulden voor moeten neertellen.

consument

Prijs kerstbomen
op piekniveau

Kerstbomen zullen de consument dit jaar aanzienlijk meer kosten
Wan in voorgaande jaren. Deels komt dat, omdat in de afgelopen vijf
é zes jaarminder jonge bomen zijn ingeplant. Belangrijkste oorzaak
Voor de forse prijsstijging van de kerstboom is echter devorstschade
*die het afgelopen voorjaar is opgetreden.

Volgens Nederlands grootste importeur van kerstbomen, het bedrijf
PVM in Westervoort, zal de gemiddelde boom dit jaar ongeveer twee
tientjes moeten opbrengen. Het vorig jaarvarieerden de prijzen voor
Vergelijkbare bomen nog tussen de vijftien en de achttien gulden.
PVM-woordvoerder Pelgrum verwacht overigens niet dat de omzet
van de kerstboom daardoor spectaculairzal teruglopen. Er worden m
Nederland jaarlijks tussen de 2,5 en de 3 miljoen bomen verkocht.
„Het gaat om een zeer stabiele markt," aldus Pelgrum.
[Om aan het verminderde aanbod van de traditionele leveranciers (uit

(Nederland, de Belgische Ardennen en het Duitse Sauerland) het
hoofd te bieden, zullen dit jaar veel bomen uit Scandinavië worden
geïmporteerd. Pelgrum rekent daarbij op zon 30 a 40 procent van de
totale omzet. In voorgaande jaren hoefde slechts een slordige 5 pro-
cent uit Scandinavië te worden geïmporteerd. Door de langere aan-
voerlijnen vanuit de Scandinavische landen kan het prijsverschil
grotendeels worden verklaard.

Samenwerking horeca, ANWB, NBT en Economische Zaken

Nieuw sterrensysteem
restaurants Nederland

Duidelijkheid voor de consument. Dat lijkt de belangrijk-
ste aanleiding voor de sterrenregen die de restaurants in
Nederland de komende tijd ten deel valt. Onlangs werd
een nieuw classificatiesysteem voor het restaurantwezen
gepresenteerd. Staatssecretaris Van Rooij (Economische
Zaken)reikte aan vijfrestaurants de eerste 'sterren' uit. De
overige 7.995 zaken in Nederland kunnen volgen.

De restaurantclassificatie is een
initiatief van de werkgeversorga-
nisaties Horecaf en Horeca Ne-
derland, de ANWB, het Neder-
lands Bureau voor Toerisme en
het ministerie van Economische
Zaken. Het nieuwe systeem
wordt gecoördineerd door de on-
langs opgerichte Stichting Clas-
sificatie Restaurantbedrijven.
Bij deze stichting zijn ook de in-
specteurs in dienst die de ko-
mende tijd restaurants gaan
beoordelen.
Aan het hoofd van de stichting
staat G.F. Scholtens. Volgens
hem komen 8.000 restaurants in
aanmerking om één tot en met
vijf sterren te krijgen. „Ze kun-
nen meedoen op basis van vrij-
willigheid. Ik verwacht dat zeker
twee derde positief zal reageren
op onze mailing."
De restaurants die willen mee-
doen moeten overigens wel vol-
doen aan enkele toelatingseisen:
dezaak moet ingeschreven staan
bij een Kamer van Koophandel,

een van de medewerkers moet in
het bezit zijn van een restaurant-
diploma, er mogen geen biljarts
of speelautomaten staan en er
mag geen sprake zijn van zelfbe-
diening. Is dit alles in orde dan
kan het vrestaurant worden be-
zocht door een van de tien in-
specteurs die thans voor de
stichting werkzaam zijn.

Scoren
De classificatie van de restau-
rants is een zogeheten duaal sys-
teem. De beoordeling wordt uit-
gedrukt in één, twee, drie,vier of
vijf sterren, te zien op een rood
schild op de gevel van het res-
taurant. De sterren worden toe-
gekend op basis van kwaliteit,
waarbij gelet wordt op de keu-
ken, de gerechten, de menu- en
de wijnkaart en de bediening.
Hiermee zijn maximaal 1.000
punten te halen, hetgeen dan vijf
sterren oplevert. Om één ster in

de wacht te kunnen slepen moet
een restaurant minimaal tussen
de 400 en 525 punten scoren.

Daarnaast wordt gelet op de
voorzieningen, het exterieur, het
ontvangstgedeelte, de tafelaan-
kleding en de toiletten. Ook in
deze categorie kunnen maximaal
1.000 punten worden uitgedeeld.
Wat dit facilitaire deel betreft is
er een verdeling gemaakt in de
volgende categoriën: eenvoudig,
comfortabel, zeer comfortabel,
luxe en grand luxe.

Cornelissen is van mening dat
het systeem niet alleen de klant
helpt bij het maken van zijn keu-
ze, maar ook de ondernemer er-
bij gebaat is. „Met het systeem
bereikt hij zijn doelgroep en hij
kan doen aan kwaliteitsverbete-
ring."
De tot nu toe gehanteerde classi-
ficatie van de ANWB, die zon
1.500 zaken voorzag van 'bestek-
jes' verdwijnt. De benaming
'door de ANWB erkend' blijft
wel bestaan.
De restaurants die al zijn voor-
zien van een rood schild zijn: De
Zwetheul Delft (vijf sterren),
Landgoed Lauswolt Beester-
zwaag (vier sterren), Rader Mas
Amsterdam (drie sterren), De
Kooy Wansum (twee sterren) en
AC restaurant Leiderdorp (één
ster).

Standpunten
Het 'taaie gevecht' moest ge-
voerd worden omdat de stand-
punten van de EG-lidstaten ver
uit elkaar lagen. Zo wensten bij-
voorbeeld de Denen dat het EG-
Commissievoorstel gevolgd zou
worden en dat er dus aan het be-
lastingvrij kopen op 1 januari
1993 een eind zou komen. De
Britten daarentegen wilden dat
de taxfree shops op de luchtha-
vens minstens tot het jaar 2008
toegankelijk zouden blijven, ook
voor reizigers binnen de EG.
Van Amelsvoort gaf maandag
toe dat het sluiten van deze win-
kels voor EG-reizigers een ver-
schuiving van de kosten en

opbrengsten van luchthavens te
zien zal geven. Maar dat geldt
voor alle Europese luchthavens.
Dat de mensen er minder door
gaan vliegen gelooft hij niet.

Goedkoop
bellen
vanuit
Europa

'Telefoontruc'
via Amerikaanse
ondernemingen

Intercontinentaal telefoneren te-
gen een goedkoper tarief dan
gebruikelijk is tegenwoordig ook
vanuit Nederland mogelijk. Er
zijn diverse Amerikaanse onder-
nemingen, die het Nederlandse
bedrijfsleven daartoe mogelijk-
heden bieden. De service-verle-
ning via deze ondernemingen
kan de gebruiker twintig procent

van de intercontinentale telefo-
onkosten schelen.

Het systeem werkt als volgt:
vanuit de Verenigde Staten
wordteen telefoonverbinding tot
stand gebracht met zowel het be-
drijf in Nederland dat wil bellen
als de onderneming waarmee
men contact wil hebben. Je belt
niet zelf, je geeft opdracht om
vanuit de VS te worden gebeld.
Omdat de Amerikaanse tarieven
lager zijn dan die van de PTT is
dat kostenbesparend.
Een van de Amerikaanse onder-
nemingen die zich op het inter-
continentaal bellen hebben ge-
stort, is GatewayUSA. Wie zich
aansluit bij GatewayUSA/Neder-"
land krijgt een persoonlijke co-
de, bestaande uit eenreeks getal-
len. Indien men een gesprek wil
voeren met iemand in bijvoor-
beeld de VS belt men het num-
mer van de Gateway-centrale in
de VS. De aanvrager geeft zijn
eigen code door en het telefoon-
numer van het bedrijf waarmee
contact dient te worden gelegd.
Door bekendmaking van de co-,
de weet de telefonist(e) tussen
welke twee partijen de verbin-
ding tot stand moet worden ge-
bracht. De aanvrager legt vervol-
gens de hoorn op de haak en
wacht de verbinding af. Onge-
veer tien seconden later wordt er
door de centrale teruggebeld en
is de verbinding er.
Er is ook een tweede, veel snelle-
re, methode. Met behulp van een
'tone diaier' gaan telefoonnum-
mers en de code in een geheu-
gen. Zodra het contact met de
centrale in de VS tot stand is ge-
bracht, wordt met de tone diaier
eerst de eigen code doorgegeven
en vervolgens het gewenste
nummer buiten Europa. Dat be-
spaart weer tijd en dus geld.
GatewayUSA/Nederland bestaat
sinds augustus van dit jaar.
De PTT volgt de activiteiten van
GatewayUSA - maar ook van
AT&T, MCI en USA Direct - op,
de voet. De PTT ziet deze bedrij-
ven als concurrent en vindt het
noodzakelijk om met hen in de
slag te gaan. „Wij oriënteren ons
momenteel," zegt woordvoerder
F. Lenderink. „We zoeken vooral
contact met grote bedrijven in.
het buitenland. Per 1 januari
1992 wordt de Unicom opge-
richt. Dat is een bedrijf dat het
beheer van netwerk-communica:
tic zal verzorgen."

EC-miirislers verlengen sluiüngslermijn

Taxfree shops open
tot eind deze eeuw

Tot bijna aan het eind van deze
eeuw zullen reizigers die van het
ene EG-land naar het andere
vliegen nog inkopen kunnen
doen in de taxfree shops op de
luchthavens. Dat hebben de EG-
ministers van Financiën maan-
dag in Brussel besloten. De EG-
Commissie had gewild dat het
met die belastingvrije inkopen
op 1 januari 1993 gedaan zou
zijn.
Maar na 'het taaiste gevecht dat
er op deze dag plaatsvond', zoals
staatssecretaris Marius van
Amelsvoort het noemde, ver-
lengden de EG-ministers die ter-
mijn met ruim zeven jaar. Dat
betekent dat er op I juli 1999 een
eind komt aan het belastingvrij
shoppen.
Ook na die datum zullen er op de
Europese luchthavens nog
steeds belastingvrije winkels te
vinden zijn. Maar die staan dan
alleen nog open voor reizigers
die uit Europa een vlucht maken
naar een buiten de Gemeen-
schap gelegen land.

Belangen
Met het voortbestaan van de be-
lastingvrije winkels op de Euro-
pese vliegvelden zijn grote be-
langen gemoeid. In die shops
wordt jaarlijks voor miljarden
verkocht. Ruwe ramingen ko-
men op een omzet van ruim drie
miljard gulden per jaar.
De lobby van de taxfree shops
voerde geruime tijd geleden al
aan dater bij het verdwijnen van
de luchthavenwinkels 3.000 ba-
nen op de tocht zouden komen
te staan. De Grieken hebben al
eens becijferd dat ongeveer de
helft van de kosten van luchtha-
vens uit de opbrengst van de
taxfree shops komt.
Vooral de fabrikanten van siga-
retten, sterke drank en parfums
zien met schrik het moment te-
gemoet waarop de Europese rei-
zigers uit de belastingvrije win-
kel geweerd zullen worden.
Want van bijvoorbeeld een be-
kend Frans cognacmerk wordt
bijna een vijfde omgezet in deze
luchthavenwinkels. Elk tweede
flesje parfum dat in deEG wordt
verkocht wordt aangeschaft op
een luchthaven.
Maar volgens staatssecretaris
Van Amelsvoort hebben de eige-
naars van de luchthavenwinkels
over de maandag getroffen rege-
ling niets meer te klagen. Ze
hebben nu jaren de tijd om zich
om te schakelen. Mensen die
mettertijd hun baan verliezen
hebben nu ruim de gelegenheid
om naar wat anders uit te zien,
zo zei hij.

"Fc GOED IDEE:

H,HBBI|||HHB.Hi

EEN DOORLOPEND KREDIET
VAN DE GKB

Naast de persoonlijke lening biedt de
Gemeentelijke Kredietbank u nog een andere
aantrekkelijke financiële dienstverlening:
het Doorlopend Krediet.

Eén van de grote voordelen van het
Doorlopend Krediet is het gemak. Alles wordt
vlot en automatisch'geregeld. Daarnaast zijn
derentetarieven aantrekkelijk bij de GKB.

Bij een bedrag van 25.000,-
-bedraagt detAMMM&,i&AI£»Më\9WI
momenteel MUS/H
Bij bedragen boven 25.000- MEÊEJffI

Wilt u meer weten over deze plezie-
rige oplossing? Dat kan natuurlijk, kom maar
langs. Op werkdagen van 9.00-16.00 uur en
donderdagavond tot 18.00 uur.

U kunt ook even bellen voor nadere
informatie.

f2K GOED VOOR UW LENING
X^^^H Gemeentelijke Kredietbank

Burg. van Grunsvenplein 4,
Postbus 103, 6400 AC Heerlen
tel. 045-715211

f limborgsdagb»ad M
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Te k. gevr. loop-, sloop- en
<2*U-.A~.~,, ,*s^'~.OCnaaeaUlO S

Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-254049.

Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.

Wij geven U de HOOGSTE j
prj jS voor Uw autoiS|oop. en
schade-auto. 045-228398. 'Te k- 9evr- loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedeleni
origineel - imitatie -overzet.i

Alle Europese- en Japanseautomobielen'Geevers Nuth
Tel. 045-244242.;

Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN van jonge
schade-auto's, tevens ge-
vraagd auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum,045-254482.j,j.. r

Motoren
Te k. SCOOTER, elec. au-
torn., kl. grijsantraciet, bwj.i"'89. Te bezicht. bij Hoeve
Orbons, heugerstr. 8,
Brunssum. Tel. 045-251943

WatAi-cnni-twatersport
je k 0f te ruilSPEEDBOOT-4-pers., merk Volvo Penta
met trailer 65 pk., 3 cyl., met
rado wt stuur, rode bekle-
ding. Tel. 046-524956 b.g.g.
046-sioi3i. _

Mode Totaal
■: ■"■■■''■

Te k. 3/4 lange BONTJAS,
mt. 48, lamsbont. Tel. 045-
255304 na 12.00 uur.

(Bromfietsen; _
_^_; ____ _^_

6165 CL, huisnr. 21.
Doorlopende ATB-SHOW
van Koga, Giant, Klein, Roe-
ky-Mountain, Look en Cycle
Teen. Diverse modellen
1992 uit voorraad leverbaar.
Modellen 1990/1991 specia-
Ie prijs. Bert Rekers, Willem-
str. 85, Heerlen. Tel. 045-
-726840.
VESPA CIAO en Maxi Puch
te koop. Tel. 045-210461.

1 Plil*»-*rujica

(j w RIJBEWIJS op Saba in
g dagen via autorijschool De -
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
vraag naar onze voorwaar-
den. Ook rijlessen voor be-
ginners.
yvat VERKOPEN? Adver-
teer via: Q45-719966.

(Huis)dieren

6211 EX, huisnr. 9.
Te k. Eng. BULLDOG-
PUPS, van wereldkamp. af-
stam. Tel. 04104-77823.
Te k. weg. omstandigh.
blauw/witte Schaefer KEES-
HOND 3 jr. oud, zeer lief
!?t Ikn^'' Prnot'
K. lel. 045-317675.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
sterilisatie HOND ’ 160,-,
poes ’ 55,-. 045-244247.
Te k. gewatteerde STAL-
DEKENS met kruisingel nu
’70,-, tev. zadeldekjes v.a.

Tel. 04492-1038.
In/om de tuin

Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON,
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
rtó. Coniferen, heesters,
heide enz. Bloembollen in
-vele soorten. Jawell, tel.
o^s-256423.
Prima eiken biels ’32,50;
cQagonaalscherm ’70,-;
toogscherm ’78,-; zwaar
RLANKENSCHERM ’ll5,-
Plank 300x15x2 cm ’ 10,50.
Irjnpreg Tuinhout bv. In de
Gramer 18, Hrl. 045-717733

::. ■.—-
Baby en Kleuter"M "- "i;,; ■' -""'■'"Te. k. donkerbl.Teutonia;

WANDELWAGEN en voet-
ertzak, parasol, regenkap en
zeil. Bijna nieuw, ’ 300,-;
donkerbl. winter-voetenzak
(scheerwol met dikke vacht)
f. 100,-. Tel. 045-222602.

Te koop Brits korthaar
POESJES, met stamboom
en enting. Tel. 04498-53188
Te k. compleet ingericht
AQUARIUM, ’350,-. Tel.
045-228982
YORKSTERR., boemers,
dw.poedels, westies wit.
Walem 11a. 04459-1237
Te koop BOUVIERPUPS, 8
wk., zwart, ingeënt. Tel. 09-
32.11714994.
Je weet niet wat je ziet.Een-SPOTJE op LD-TV. Info:
045-719966.

Opleidingen
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 99 talen op cass.,
boekjes enz. ’ 70,-, ook
voor buitenlanders. 21
danslessen op cass. ’ 125,-
all-in. Tel. 070-3638667 of
070-3894543.
Goed gerichte STUDlE-
BEGELEIDING in Heerlen
en Hoensbroek. Bijlessen in
alle vakken v.a. ’l5,- per
uur, verzorgt door een erva-
ren team van docenten in
Heerlen en Maastricht. Inl.
E.C.H. 045-741102.-—————-———

Erk. Huw.-bureaus;
Zoekt U een PARTNER? bel
dan nu Huwel. Rel. Buro.
"Ledo". Eerste halfjaar geen
bemiddelingskosten. Tel.
046-374424 ook 's avonds
en in het weekend.

Bel de Vakman

6176 BH, huisnr. 16.
NIEW LOOK BV Schaes-
t-esg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
o<ts-312709.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
STOELMATTERU vern. rie-
ten en biezen stoelen met.qar Bel 045-418820W-
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw geheletuinaanleg,.zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
745230 service binnen 24 u.

~ ~ ~
Kapper/Cosm.

Ifew KAA^HËP, V- WWA «««'■«o-^mes, f-jjaMW zo of zo-

°°kJ" zou niet in uw
kaalheid moeten berusten!

Uw eigen natuurlijk groeiend
haar. Korte behandelingstijd

(1 dag)
Adviescentrum

p, irr Olini^CUfU OIIIIIC
Nederland

Deken Quodbachlaan 27
6461 XP Kerkrade

Tel. 045-464022/461134
Fax 045-464321

Wonen Totaal

Electrische verstelbare
lattenbodem

Afzonderlijke hoofd- en voeteneindebediening
Nu ’ 898,-

VEFATO - MOTKÉ BV
Printhagenstr. 3, Kleingenhout (Beek L)

Tel. 046-373044, iedere dag geopend van 10-18 uur.
DONDERDAG KOOPAVOND

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
in- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Te koop eiken KAST; eet-
hoek; salontafel; 3-zits bank
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-326340
na 18 uur.
Te koop 3-zits leren BANK
met bijpassende stoel. Tel.
045-212657
-"^-r „' - ..—:Te k. aangeb. 2-zits leren
BANKJE, 2-tafel en laag
klein meubelkastje. Tel.
-045-212657.

.Te koop leren BANKSTEL

’ 450,-. Tel. 045-325847.

Te k. d. bruin leren BANK-
STEL, 3-2-zits ’150,-; d.
bruin leren 3-zits bank

’ 100,-. Tel. 045-325815.
Zoekt u 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208, H'broek
■■-... —-—;;; ■■:■■:::■■■■iKachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.

KACHELS open haarden,
moderne schouwen. Reker
Kachelspeciaalzaak, Kluis
28, Geleen. 046-740785._J
Gas-hout-inzet-KACHELS.
Honderden guldens voor-
deel. Gratis geplaatst. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Nu halen, volgend jaar betalen!!!!

Profiteer van deze unieke aktie, vraag inlichtingen.
V.a. ’ 795,- ’ 895,- ’ 995,- ’ 1.099,- ’ 1.199,- ’ 1.299,-

-’ 1.499,- met Wolff snelbruinlampen,
compleet met gratis thuisbezorgen, service en garantie.

Alleen bij Van Erp, Limbrichterstr. 18, Sittard 046-513531
Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

TV/Vldeo
Zoekt u een goede gebruikte
KLEUREN TV met of zondei
afstandsbediening of met
teletekst. Prijzen vanat
’l5O,- ’199,- ’295,-
’395,-. Natuurlijk bij de
speciaalzaak H. Scholl &
Zonen, Hoofdstr. 43,
Hoensbroek. 045-219222.
Goede KLEUREN-TV'S,
grote sortering, met gar.
Philips grootbeeld v.a.
’125,-. Reeds 25 jr. t.v.-
occ. centr. Geel. Grasbroe-
kerwg 25, Hrl. 045-724760
KLEUREN-TV te koop. Tel.
-04406-12875.

Huish» artikelen
Super aanbieding nu kopen
in 1992 betalen! Ktv's, vi-
deos, hi-fi install., mini-sets
wasautom., afwasautom.,
magnetrons, droogautom.,
diepvriezers, koelkasten,
Alle electro-apparaten va.
’7,50 p/wk. Hoevenaars
Expert, Kerkstr. 111,
Brunssum.
Ijsk. ’95,-; gasforn. ’95,-;
DIEPVR. ’150,-; el. forn.

’ 195,-; wasdr. ’ 175,-; was
aut. ’ 195,-. 045-725595.
ZAKENADVERTENTIES op
LD-TV. Uitvoerige info 045-
739380.

Kunst en Antiek

6431 EX, huisnr. 62.
Gevraagd voor inbrengin.
komende veilingen Kunst-
antiek-INBOEDELS Veiling-..bedrij Lambèr, 043-620649
ma. t/m vr. van 9-17 uur.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

"^ 'é,«^_, „___,.„\. ■. ~\Te KOOp geyr.
Te k gevr WINKELRES-
TANTEN

y
partijgoederen,

etc Qok k|ejn £ p^|jen Te|

045'31^6* Na 1800 uur:
045-256997.
ROLSTOEL-AUTO te koop
gevraagd. Tel. 045-219782.

■-"-■"-■'._. .._ .._. .. .■.: ■

Muziek

Heropenings-aanbieding:
Bij ieder keyboard va. ’ 795,-

GRATIS stroom-adaptor (’ 25,- tot ’ 49,-)
GRATIS hoofdtelefoon (’ 19,95)
GRATIS keyboardstatief (’ 79,-)

Roland SC 55 Canvaz Sampling module nu (beperkt) uit
voorraad leverbaar!!! Wat een sound voor die prijs.

One man band, first class
ENTERTAINMENT, voor di-
ner, receptie, feestje of par-
tij. 045-227834.

Te k. ORGEL electr., i.z.g.st.

’ 200,-. Tel. 045-228982.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

06-lijnen

Nonstop livesex
Heerlijk apart met een

meisje. Intiem, lekker en....
live! 06-320.370.55 (50 et)

Sex for Two
Wacht op je beurt voor een

live privé-beurt
06-320.370.80,( 50 cpm)

Live hotelsex
Gratis sexgesprekken

06-320.330.71 (50 cpm)

SSS sexmeisjes
2222 2 handen vol! 60 cpm

06-320.320.22

Lesbische
meisjes, 18 jr en vrouwen.

Ze leren elkaar Grieks,
vrijen en Frans. Toets van

kamer naar kamer,
06-320.320.37 (50 cpm)
Buurvrouw verpest haar

buurmeid in dr korte rokje
en doorkijkblouse. Ze ging

tegen dr aan staan,
2 handen vol
Lesbisch

50 cpm, 06-320.320.39

Meisjesporno
50 cpm, 06-320.320.52

Ruige porno
50 cpm, hard*hard*hard
06-320.320.53
Sexstandjes

Wij doen lek standje Grieks,
69, Frans, vrijen. Probeer 't.,
Meisjes en vrouwen. Lekker
vlug! 50 cpm 06-320.320.59
Live met mij bel 06-95.06

Prive-Sex-
Kontakt

Maak een sex-afspraakje
met een lekker meisje of stel

06-320.322.33 - 50 et p/m

Waarom
wachten?

Zoek nu snel de vriend of
vriendin van je dromen.

Bel de afspreeklijn.
06-320.320.33 - 50 et p/m
Hete meisjes willen een
sexafspraak

06-320.320.44 - 50 Ct p/m
Direkt snel-sexcontact

live-afspreeklijn
06-320*320*55 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
*Porno Dating*

06-320*321*44 - 50 et p/m

Bisex kontaktlijn
Ook trio-sexkontakt

06-320*325*01 - 50 et p/m

Meisjes zoeken kontakt!!
Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m

Adressen
van dames privé, clubs en

escorts, de dames vertellen
je zelf wat ze te bieden

hebben en geven ook hun
adres en telefoonnummer

06-96.85 (50 cpm)

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320*327*77 - 50 et p/m

Sexadressenlijn
Elke dag nieuwe adressen,

van hete dames/meisjes
06-320.328.00 - 50 et p/m

Gewillige meisjes en
vrouwen willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor 'n hete
vrijpartij

06-320*326*33 - 50 Ct p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoeren hete

knullen
06-320.330.90 - 50 et p/m

Griekse sex
NIEUW Lisa doet 't, 50 cpm

06-320.325.55
* Sexlijn 10 *

De jongste...o6-320.320.10
Liefje... 06-320.321.10

Vriendin... 06-320.323.10
Call me 50 cpm

100 hete meisjes zoeken
Sexkontakt

06-320*326*66 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320*327*77 - 50 et p/m

Tessa (18) is zon lekker
meisje

nft "**9n"-*oR«*a« nn m n/m06-320 328 88 -50 et p/m

nirokt L-v-ntaktUlItJrU KUMlctrU
mannen en vrouwen bieden
zich aan, stuk voor stuk krijg
je ze aan de lijn. Maak snel
-„ -oL^Wr!ieoonooc 1-,Partnerruil 06-320.326.11
Tnokontakt: 06-320.322.16

Bi-Sex: 06-320.322.33
Homo: 06-96.14 -50 et p/m
Nieuw: direkt apart met een

strenge man of met
onderdanige man!_ .S.M. voor twee

CS-320.329.99 -50 et p/m

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ....325.18 .
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-5ex....323.36
Jongens-5ex....325.19

Studenten-5ex...327.56
50 et p/m Pb. 75141 Adam

__-s _r*Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, 50 cpm

06-320.325.00—:
VerSlOt

een afspraakje? De flirtbox,
daar lukt het altijd.

06-320.330.01 - 50 et p/m

06 Gay Caféww -W.WJT

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

na goh 0.01 rr.Uq-q^-U.ó-. I .OO. . , *1 xnOmOKOntaKt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320*330*18 -50 et p/m
'—

Sex Kontaktlijn
Luister naar hete meisjes

die een lekkere jongen
zoeken voor het vervullen
van hun hete sexwensen.
06-320.330.66- 50 et p/m

HomO-JongenS
Hoor ze lekker tekeer gaan
06-320*330*88 -50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in

een spannende sexruil!
06-320.330.91 -50 et p/m

Rijpe vrouwen
vanaf 30 jaar. Probeer een

live gesprek met ze, 50 cpm.
06-320.320.65

Hete Ruige Straatsex
Sexy ding voor 50 cpm

06-320 320 77
Gratis spxvji auo oca

Bel mij privé jongen ond...
Inf. 06-320.324.98 (50 cpm)! t——

Dikke donkere vrouw.
Stroop jij m'n rok eens op
schat. Lekker he! 50ct p/m
06-320.323.46

Buurvrouw pakt haar buur-
meisje. Ze heeft een kort

rokje en geen BH aan, ze
blaast de kaars uit en leert

haar Grieks 50 cpm.
r\n oor» 000 croÜb-O^U.O^O.OD

Sex op zn Grieks
Kies je prooi zelf. 50 cpm

06-320.327.17

Lesbi meisje
Klein en strak-De wouw ziet
dat ik een zwart doorzichtig
s||pje aan heb Dgn doet 2e
m'n rokJe omhoo9* Pak me-

50 et p/m 06.320.330.92

" Meisje in een witte■ i ■dOOrZlChtige jaS
zonder slipje eronder, ze
bukt 50 cm 06.320.330.93

Plck7J^r v/nnr OritJ^IÜI VUUI -.

de manier om een vriend of
vrjendin aan de lijn te krijgen

EiltijcJ succes 06-9.500 50ct—— —Hete meisjes willen
QpvrnntartJ*^"^

*Bj Prjvé *
Dlrekt apartlijn voor trio,

'SS^o^n^elJ6^^-06-320.330.46 (50 cpm)
Zoek jij snel sexkontakt??

Tinn^lliin' ippeillJlT
06-320.330.79 (50 cpm)_ .TriO-KOntaktSeX
06-320.320.92 (50 cpm)

Ook voor partnerruil.

öeX aan nuib
Bel voor privé of escort
06-32°-33a6° (s°cpm)

SM Privé
Ruige sex-afspraakjes

06-320.322.17 (50 cpm)

BJ-SeX VOOr 2
direkt aPart met ee,n, ccX
meisje of met een lekkere

jongen. 06-320.330.87
(50 cpm)

*** f^ o\/ Prk/cs ***~IIVU

■*■■'
wilt voor vanavonci sne'

en discreet een opwindend
afspraakje regelen? Bel dan
Gay Privé, want daar zit je
direkt aPai% en als je met

een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!

06-320.322.75 (so cPm)
Scheur dekleren van mijn

lijf, ik heb een. ..- ■ ■neie DUIM
06-350.211.14 (50 cpm)

'N P"vé-meisje aan huis?
SeXDrivé-datinQ05.320:325.04 (so cp^

Uitdagend
mejsje , 2 netemamen

_
06-320.327.01 (50 cpm)!——C—'—

Het is we| even S|jkken voor
die knullen

06-320.327.01 (50 cpm)_
BUUH/rOUW

en haar hete buurjongens
06-320.328.02 (50 cpm)

Duik in bed met n hete meid
Sexcontact

06-320.328.02 (50 cpm)
Probeer ook 06-95.11— .. ...-Vanavond een vrijpartij?
0 . , . ....
beX-KOntaKtlljn
06-320.329.88 (50 cpm)
~TTMeegenieten

me, 3 hete mejsjes
06-320.322.04 (50 cpm)' ———
CM k'ontaU'tliinÖM

Voor stronge sexafspraken
06-320.322.20 (50 cpm)

" Mindy **
JOnQ GD heet

06-340.340.06 (50 et. p/m)

Bel Lenie
Gratis sexgesprek -dating -
trio - foto - lingerie. Alles
06-320.324.96 (50 cpm)

EROX
Voor een livesex gesprek!

De Madam verbindt je door!
50 cpm 06.95.06

Kontakten/Klubs
**

Club Merci
8 Meisjes waarvan 4 nieuwe jonge meisjes verwennen U.
Nieuwe openingstijden ma t/m vrij 10-24 uur, za en zo 14-
-24 uur. Meesteres slavin aanwezig, speciale S.M. ruimte.
Tel. 046-745814 Rijksweg Zuid 241, Geleen.

Porky's Pretpark!!
Nieuw met 4 leuke jonge meisjes

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.

Nieuwe exclusieve
Love Club Chalet
Mooie meisjes, ontspannend.

Hasseltweg 327, Genk. Tel. 0932-11304118.

Club Amorosso
Wij hebben niet alleen de mooiste, maar ook de gezelligste
meisjes van Limburg. Tel. 046-756335. Rijksweg Zuid 105,

Geleen. Geopend ma. t/m vrijd. van 12 tot 2.00 uur.
Zat, van 13.00 t/m 20.00 uur.
Nieuw **** Nieuw **** Nieuw

Charmante en rijpere dames aanwezig!!

Privé Yvonne
Ook trio, Domina, Slavina of op Grieks mog., 7 dgn. geop.
11-23 zond. 15-23 u. Kapelweg 4, Kerkrade, 045-425100.

Totale

ontspanningsmassage
door leuke meisjes. Tel. 045-353489.

Club Mirabelle
Club Nirwana

Bekend van tv en faam!!!
Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!

Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzoek!
Klant-koning-service!! Meiden die aan de top willen staan!!

Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer.
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Escort Mirabelle/Nirwana
Best shop in town

18.00 tot plm. 06.00 uur. Tel. 045-427120/463323

’ 50,- All-in
Wij zoeken nog een leuke collega, bel eens 045-423608.

Privéhuis Brigitte
Probeer ook eens ons lesbisch trio, SM en massage.
Nieuw, nu ook overal video, het is de moeite waard.

Kampstraat 41, Heerlerheide.
Tel. 045-232069 of 212570, tevens assistentie gevr.

Buro Limburg
Bemidd.adr. 04499-3003.
r-. * «/-vintSCOn AngeiO

biedt wat u als
vrouw nodig heeft.

g 045-221353
**n4^?fiiqr*~

U--T-J &£-u '"-' ■
* F<?rr>rr all-ifl *Ci)W'l "" "-Club Rustica

V.d. Weyerstr. 9, Kerkrade.
Tel. 045-412762

o?^n manm,vr 1100"
24.00 uur. Denk aan onze

erotische massage.2

Nieuw Privé
Jong en lief. Alleen na tel.

atspr. 046-757208.

Sacha's Escort
v.a. ’ 100,- aii-m

Tel. 06-52980255.
NIEUW NIEUW bij

Club Amorosso
Mariska en Melanie voor
een heerlijke erotische

massage!!! 046-756335.

Club Denise
ontvangt vin een aangena-
me sfeer. er zijn meerdere

leuke meisjes. Tevens
escort. Industriestr. 13,

Spekholzerheide v.a. 18 t/m
3uur.Te1.04&413887

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18t/m3u.
Tel. 045-422685

unieke massage
tel 045-228481

'-
Nieuw Escort
P"*-'!* e,n snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849
~~!Shirley Privé.

045-72753aMeis'e r

Buro Yvonne
me, een superadres

046-523203.

Love Escort
«**> fM c QQnQrïC\
*■* UH-O-O^UÏJUO
v.a. 11 uur 's morgens

Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768

Peggy/Privé en
Escort

Ma-vr. 11.00-22.30 uur wo.
tot 19.00 uur. 046-374393.

Nwe. meisjes aanw. ,Drup
Heerlen-Centrum
Tel. 045-714707.

Relaxen bij:
Monique

Tel. 09-49.241175330.
Relax bij:

Vanessavdnessa
Tel. 045-459992.

Nieuw,Nieuw,Nieuw,Nieuw
Tei. 045-425100

Escort Yvonne.
Privé

Tel. 045-727158
2 films tegelijk zien?

VideOClub
045-718067 meisje aanw.
Frans mog. Nieuwe films

Paren- en alleen-
staandenclub

Villa Liberta
Woensdag en vrijdag v.a.
21.00 uur voor paren en
alleenstaanden. Zaterdag

alleen paren. Altijd gezellige
ongedwongen sfeer. Live-

show m.m.v. het publiek. Let
op zondags voor iedereen
opwindende nudistic-party
v.a. 19.00-24.00 u. Alles

kan niets moet. Maaseiker-
weg 24, Susteren. Tel.

04499-4928, 300 mtr. van
A2richting Susteren.

Belinda's
ESCOIi

°pen ma/za va 19001 jTe1.04752-623[
Privé OOk SNf' 01-ARQo kTel. 045-254598J

Het is altijd fijn *u E

Dij LyCIIS |
te zijn

Bel 046-749662, 11-23|
Privé Anital
tel. 045-352543. J, .MoniqueIaf 10 uun 00k zat en j

045-721759, meisje ggj
7Z 7"̂,'. 7]Katja s privej

ook escort 045-4236°J
Dave

Voor heren. 045^
Angel

Privé en SM045-274&J
Apart, apartlÜ. r .. r
heren, grijp uwkans.

Bij Chantal deze weeklzn Frans alleen op afsprtTeTo^Wl
Privé DaiSy
Metnieuw;Maria.
je| 045-229091.

Let op: vrijdag jarretels.1
ESCOft_. . , ____,DaV & P'9^ *?"cc-

045-462257 J
\/nlel'inl/QVUlbldilrvt?j

Vrouw in romantische fl
exotische sfeer 043-473-=—IMama-i E

bestaan er .
nog echte I
olifanten? ]

11

/il;
\ 1

V I II

GEEF OM DE TOEKOM?1
Wordvoor f 30,- donateurvan het

Wereld NatuurFonds.Giro3o, Zeist, i ]
1

■

Philips PTW 100 elektronische schrijfmachine.
Van voor "^ E" Qk _______
Starterset. Bestaande uit 2 letterschijven,

/ ' \ 3 inkllinien en 1 correctielint. 89,-

X
Tr~>

| V&D, UW WARENHUIS
Aanbieding geldig tol en mcl zaterdag 23 november 1991 af zolang de voorraad strekt.



Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.15 Gaby. Speelfilm uit 1956 van

Curtis Bernhardt. Met: Leslie Caron,
John Kerr e.a. De Franse ballerina
Gaby en de Amerikaanse militair
Greg ontmoeten elkaar in een Lon-
dense schuilkeldertijdens WO 11. Ze
worden smoorverliefd maar 'Greg
moet naar het front. Even later krijgt
Gaby een treurig bericht.

16.00 "" Journaal.
16.08 Bekijk het maar. Met: Tik Tak,

kinderprogramma; Bereboot, kleuter-
serie. Afl.: Piet Piraat (3); Bassie en
Adriaan, kinderserie. Afl.: De valstrik,
(herh.).; Avonturen van de zwarte
hengst, jeugdserie. Afl.: Zwarte pa-
rels.

17.12 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

17.56 De tv-dokter. Medische tips van
Ferdinand Zwaan. (herh.).

18.00 "" Journaal.
18.20 Popformule plus. Popmuziek

met Martijn Krabbé.
19.00 O, zit dat zo. Populaire wiskun-

de gepresenteerd door Nada van
Nie. Tips: prof. Dr. Jan van de
Craats.

19.35 TROS kieskeurig. Consumen-
tenprogramma. Presentatie: Mireille
Bekooij en Wim Bosboom.

20.10 America's funniest home vi-
deo's. Thuis-video's gepresenteerd
door Bob Saget. (herh.).

20.35 Candid camera. Amerikaans
amusementsprogramma met de ver-
borgen camera. Presentatie: Dom
DeLuise.

21.00 Binnenlandse Zaken. Satirisch
programma. Met: Nelly Frijda, Marti-
ne van Os, Alfred van den Heuvel,
Laus Steenbeeke, Onno Innemee,
Erik Breij en Driek van Wissen.

21.30 TROS Aktua. Actualiteitenru-
briek.

21.59 De tv dokter. Medische tips van
Ferdinand Zwaan.

22.00 TV Show op reis. Praatpro-
gramma waarin Ivo Niche bekende
buitenlanders bezoekt.

22.49 Top cops. Amerikaanse serie
gedramatiseerde politiezaken.

23.40-23.45 Journaal.

Duitsland 1
J-00 Heute.

Der Denver-Clan. Serie.ï**45 "" Tele-Gym. Fitness. Afl.3.""00 Heute.°-03 Lust am Design. Afl.: Vom Nie-
.^ntisch zur Wohnlandschaft.°-50 Hundert Meisterwerke. MontSte. Victoire van Paul Cézanne.

■00 Heute.
'■03 (TT) Schwarz Rot Gold: Stoff.Tv-spel van Dieter Meichsner. Met:

Friedrichsen, George Meyer-poll, Edgar Bessen, e.a. Regie: Theo
Mezger. (herh.).
2-50 Papi, was machst Du eigent-
'ich den ganzen Tag?
2.55 Persoverzicht.

'3-0oZDF-Mittagsmagazine. Met
Heute-Nachrichten.Ms Wirtschafts-Telegramm.

Tagesschau.
4.02 "" Sesamstrasse.
I*3o Luzie, der Schrecken der
Strasse. Afl. 6 (slot).

Tagesschau.
5-03 Leonie Löwenherz. Serie.,,?-30 51x Nord.
°00 Tagesschau.
«03 Talk taglich -Termin in Berlin.<>.30 Vale Tudo - urn jeden Preis.Afl.6
'00 Punkt 5 - Landerreport., ■1S Tagesschau.
'"25 WWF-Studio.'"35 Oh Gott, Herr Pfarrer. Serie.

30 Hier und Heute.
,o-45 Praxis Bülowbogen. Serie.3.45 WWF.g-58 Programma-overzicht.
<u.OO (TT) Tagesschau.
""15 Die Erbschaft. Tv-film van Ber-
lram von Boxberg. Met: Walter Bu-

.schhoff, Michael Degen e.a.
3 '■4 Tagesthemen-Telegramm.
j]-45 ARD-Brennpunkt.
j,30 Tagesthemen.

Nachschlag. Satire.
"JO5 ARD-Sport extra. ATP-tennis-
'oernooi vanuit Frankfurt.

"" Boulevard Bio.u-30 Magnum. Afl.: Vor Brunetten
O

WIrd gewarnt.
g -15 Tagesschau.

"20-01.25 Zuschauen - Entspan-nen - Nachdenken. Pinakothek: In
!:er Dorfbaderstube van Adriaenürouwer.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma van

ARD/ZDF.
13.45 Alfred J. Kwak. Afl.: Die Reise

zum Südpol.
14.10 "" Krystian Zimmerman

spielt. Fantasie in f op. 49, Chopin,
uitgevoerd door Krystian Zimmer-
man, piano.

14.20 Die Nibelungen - Kriemhilds
Rache. Duitse speelfilm uit 1966
naar de opera van Wagner. Met:
Maria Marlow, Rolf Henniger, Sieg-
fried Wischnewski e.a. Deel 2.

15.50 Vor Ort: Die Verschwörung
des Fiesco zu Genua. Impressie
van de opnamen voor Die Verschwö-
rung des Fiesco zu Genua (18 nov.
a.s.).

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 "" Benjamin Blümchen. Afl.:

Benjamin auf hoher Sec.
16.25 Logo.
16.30 Karim und Sala. Afl.3: Die

Flucht. (herh.).
17.00 Heute.
17.10 Sport Heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.40 Der Landarzt. Afl.: Schönes

Wochenende.
18.10 "" Lotto am Mittwoch. Lotto-

trekking.
18.15 Der Landarzt. Vervolg. Aansl.:

Programma-overzicht. (VPS 18.50).
19.00 Heute.
19.30 "" Hitparade im ZDF.
20.15 Studio 1.
21.00 Matlock. Afl.: Auf den Spuren

der Vergangenheit.
21.45 Heute-journal.
22.10 Kontext: Sex von der Stange.
reportage over jonge mannelijke
prostituees in Frankfurt en het voor
hen opgezette KISS-hulpproject.

22.40 Derrick. Afl.: Hoffmanns Höllen-
fahrt. Televisiemonteur Richard heeft
op een avond een ontmoeting met
zijn buurmeisje Anneliese die zijn he-
le leven zal veranderen. Derrick en
zijn assistent Harry worden gecon-
fronteerd met de moord op een jong
meisje, (herh.).

23.40 Peters Jugend (II). Duits/Russi-
sche speelfilm uit 1981. Met: Dmitri
Solotuchin, Natalja Bondartschuk,
Peter Reusse e.a. Deel 2.

01.15 Heute.

TVFILMS VIDEO
Nederland 2
15-15 Gaby. Niemendalletje van
Curtis Bemhardt uit 1956 met Le-
sl'e Caron als ballerina die in de
Schuilkelder verliefd wordt op sol-
daat John Kerr. Dan moet hij terugnaar het front.

Duitsland 2
H5O Die Nibelungen Vervolg van
net heldenepos over Siegried, die
lafhartig vermoord wordt, waarna
*'in Kriemhild hem bloedig wreekt.
In 1966 gemaakt door Harald Reinl,
■^et Uwe Beyer, Karin Dor. Vorigeweek was deel Ite zien.

Nederland 1
20.28 A shot in the dark. Peter Sel-lers in de rol die hem wereldbe-
r°emd maakte: als de volstrekt
onbenullige inspecteur Clouseau,
a[e op onnavolgbare wijze steeds
al|e misdaden oplost. Dit keer
jyprdthij verliefd op het meisje dat
h|j van moord verdenkt.ln 1964 ge-
haakt door Blake Edwards, ook
"net Elke Sommer.

Duitsland 3, West
«■"-M5 The angry hills. Ouderwets

heldhaftige oorlogsfilm van Robert
Aldrich uit 1959. Robert Mitchum
speelt een oorlogscorrespondent in
Griekenland die belangrijke infor-
matie voor de gallieerden wil mees-
mokkelen. Ook met Elisabeth
Mueller.

" Peter Sellers en Elke
Sommer in 'A shot in the
dark'. (Nederland 1 -
20.28 uur).

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 (TT) Reklame: Dat belooft wat.

Les 3.
10.00 Landen in Europa. Les 3.
10.30 Startbaan. Les 4.
11.00 (TT) Aarde, mens en milieu.
Les 2.

11.30-12.00 The Guildford gang.
Afl.3.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal. ,
18.15 Sesamstraat.
18.30 (""+TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) Het klokhuis.
19.00 Huize Krankjorum. Jeugdco-

medyserie. Afl.7: Familiereünie. Als
Lenny, de doodgewaande tweeling-
broer van oom Harry, op bezoek
komt, raakt het hele huis in rep en
roer.

19.21 Van gewest tot gewest.
19.54 Uitzending van CD.
20.00 "" Journaal.
20.20 Jarig, maar (nog) niets te vie-
ren. Filmpje van het Diabetes Fonds
Nederland.

20.30 Studio sport.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport journaal. ,
22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma-

tie met om 23.00 Den Haag vandaag.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Aart Staartjes en Pino in
'Sesamstraat. (Nederland 3- 18.15).

Duitsland 3 West
08.55 Tele-Gym. Les 13. 09.10 School-
tv. 09.40 Cursus wiskunde. Les 9.
(herh.). 10.10 School-tv . 11.40 Tele-
tekst. 11.50 Das Recht zu lieben.
Af 1.23. 12.15 Report. 13.00 Prominenz
im Renitenz. (herh.). 13.45 Plus 3.
(herh.). 14.15 West 3 aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.30 Landesspiegel:
Weil sic sich lieben... (herh.). 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Wie das Leben
so spielt: Geschichten hinter der Statis-,
tik. Af1.12: Ein Schaden wird geregelt.
16.30 School-tv. 17.30 Cursus Engels.
Les 37. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
Sesamstrasse. 18.30 Es war einmal....
der Mensch. Afl.11: Die Erbauer der
Kathedralen. 18.57 Programma-over-
zicht. 19.00 Aktuelle Stunde, met om
19.45 Raamprogramma's. 20.00 20.00
Gesucht - Gefunden, live. 21.30 West
3 aktuell. 21.45 WM-Wissenschaftsma-
gazin. 22.30 Rückblende: Vor 110 Jan-
ren: lm ölrausch, documentaire over de
oprichting van de eerste Duitse olie-
maatschappij de DEA, de Deutsch Er-
döl AG. 22.45 ■ Hügel des Schreckens
Amerikaanse speelfilm uit 1959 van
Robert Aldrich. Met: Robert Mitchum,
Elisabeth Mueller, Stanley Baker e.a.
00.25 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. Af 1.13.
08.30 Cursus Engels. Les 37.
09.00-10.40 School-tv. 16.00 School-
tv. 17.00 Cursus Engels. Les 37.
(herh.). 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Kinderstation. Afl.B: Besucher und an-
dere Schrecken. 18.23 Philipp. Afl.:
Luft im Bauch. 18.26 Das Sandmannc-
hen. 18.30 Südwest-Journal. 19.00
Service urn sieben: Hart trainiert und
doch verloren? 19.15 Expeditionen in
magischen Weiten: Wo die Geister
noch lebendig sind, documentaire over
de mythes en rites op het Indonesische
eiland Sumba. 20.00 Gute'n Abend,
amusement. 21.00 Nieuws. 21.15
Sommergewitter. Afl. 14. 22.00 Aben-
teuer Wissenschaft. 22.45 Detektiv
Rockford: Anruf genügt. Afl.: Die Poli-
zei, dein Freund und Feind. 23.30
Report. 00.15 Laatste nieuws.

RTL4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful: top-

models. Amerikaanse soap. (herh.).
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Prijzenslag. Spelprogramma.
09.35 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie, (herh.).
10.05 As the world turns. Feuilleton.
10.50 Hoge ogen. Programma over

spellen, (herh.).
11.20 De dageraad, (herh).
11.45 Channel E. Educatief program-

ma.
12.15 Classique.
12.30 South of the border. Serie.

(herh.).
13.20 Stel la & the apes. Engelse na-

tuurserie.
14.15 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
15.05 Sons and daughters. Serie.
15.35 The bold & the beautiful: top-

models. Amerikaanse soap.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy Days. Amerikaanse se-
rie.

17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-
zine.

18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Rescue 911.
21.25 Carol & company. Amerikaan-

se comedy-serie.
21.55 Beauty & Denise. Amerikaanse

film uit 1989, geregisseerd door Neal
Israël. In de hoofdrollen: Julia Duffy,
Dinah Manoff, David Carradine e.a.

23.45 Laatste nieuws.
00.00 Hill Street blues. Amerikaanse

politieserie.
00.50 M.A.S.H. Comedyserie, (herh.).
01.15 Oprah Winfrey Show.
02.00 Teletext.

RTL Plus
05.30 CBS Evening News. Actualitei-

ten uit de VS.
06.00 RTL Früh-Magazin.
08.30 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma, (herh.).
08.55 RTL aktuell
09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Familienstreit. (herh.).
09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.
Afl.: Der Lockvogel.

11.00 Show-Laden. Gevarieerd pro-
gramma met Walter Freiwald.

11.30 Die wilde Rosé. Serie. Af1.65.
(herh.).

12.10 Alias Smith and Jones. Wes-
ternserie. Afl.: Ein Job für den Mar-
terpfahl. (herh.).

13.00 RTL aktuell.
13.05 Ein Vater zuviel. Serie. Afl. 16.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie. Afl.:

Eine Tote kehrt zurück.
15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Misdaadserie. Afl.: Der

Fluch des Geldes.
16.40 Riskant! Spelprogramma met

Hans-Jürgen Baumler.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

met Harry Wijnvoord.
17.45 Sterntaler. Filmquiz met Birgit

Janhsen.
17.55 RTL aktuell.
fB.OO Die wilde Rosé. Serie. (herh.).
18.45 RTL aktuell.
19.15 Zurück in die Vergangenheit.

Serie. Afl.: Hochzeit auf hoher Sec.
20.15 Die Heimatmelodie. Volksmu-

ziek met Marianne en Michael.
21.15 Gottschalk. Personality-show

met Thomas Gottschalk.
22.15 Stern TV. Magazine met Günt-

her Jauch.
22.50 Titel, Orden, Consulate. Praat-

programma met Consul Weyer.
23.25 Benny HUI. Engelse comedy-

show.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Grijpstra en De Gier. Ne-

derlandse speelfilm uit 1979 van Wim
Verstappen. Met: Rutger, Haver, Rijk
de Gooijer, Willeke van Ammelrooy
e.a. (herh.).

01.25-01.50 Alfred Hitchcock zeigt.
Serie. Afl.: Chamaleon. (herh.).

Super Channel
22.50 Roma, citta aperta. Fameuze
film van Roberto Rossellini uit
1945, wordt beschouwd als het be-
gin van het neorealisme. Rossellini
filmde tussen de nog rokende puin-
hopen van Rome een prachtver-
haal met Anna Magnani die een
onderduiker probeert te redden.

Duitsland 2
23.40 Junost Petra. Oostduits-Rus-
sische coproductie over het leven
van Tsaar Peter de Grote, uit 1981.
Vervolg van maandag 22.55

RTL plus
24.00 Grijpstra en De Gier. Geba-
seerd op 'krimi' van Jan-Willemvan
de Wetering, maar minder ge-
slaagd. Niettemin staan Rutger
Haver en Rijk De Gooyer hun man-
netje als inspecteur. In 1979 ge-
maakt door Wim Verstappen.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
'"00-13.12 Nieuws voor doven en
'techthorenden.
'M)o "" Journaal.
'07 Torn en Jerry. Tekenfilm.
'"20 Disneyclub. Gevarieerd kinder-
P'ogramma met Jochem van Gelder,
"illy Nap en Mike Starink.. <45 Giro en Bankloterij.
M)o Boggle. Woordspel met Frank
toamer.
,'■3o Natuur in eigen land. Natuur-
tocumentaire serie. Afl.: De Weerrib-
Nn in Overijssel.
#00 Woensdagavond met Van Wil-
denburg. Talkshow met Hans van
TJVilligenburg.,No "" Journaal.
3É 0-28 A shot in the dark. Amerikaan-
'f speelfilm uit 1965 van Blake

Met: Elke Sommer, George
0 Herbert Lom e.a. Inspec-" teur Clouseau moet de moord oplos-

*en op de chauffeur van de rijke
Benjamin Ballon. Het kamermeisje
Maria wordt verdacht, maar Clouseau

's overtuigd van haar onschuld.
«■"10 Megabrein. Quiz met Erik van
Muiswinkel.
2-50 Brandpunt politiek café. Ac-
tualiteiten en achtergrondreportages.
*30 Mancuso FBI. 13-delige Ameri-
kaanse politieserie. Afl.: Verraad.
Mancuso is getuige van een bank-
°verval, waarbij één van de bewa-
tars vermoord wordt. Tijdens zijn
°nderzoek stuit hij op geheime wa-

van de IRA."""20-00.25 "" Journaal.

" Hans van Wüligenburg
Nederland 1 - 19.00 uur).

België/TV 1
15.55 Schoolslag. Spelprogramma.
16.30 Samson. Avonturen en teken-
films.

17.30 Mooi en meedogenloos.
Af 1.293.

17.55 Nieuws.
18.00 Tiktak. Af1.317.
18.05 De wasbeertjes. Afl.s: Let's

dance.
18.30 Duupje. Afl.: Ruilen.
18.35 De woudlopers. Af1.96: Blanke

jagers.
19.00 Buren. Af1.718.
19.20 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.25 Extra Politieke Tribune: VU.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Tatort. Afl.: Knuffeldieren. Bij

Duisburg wordt een dood Aziatisch
kind gevonden. Het spoor leidt naar
een adoptiebureau in Amsterdam.

21.35 Lava. Humor. M.m.v. Kamagur-
ka, Herr Seele, Eddy Wally, Wendy
van Wanten en David Davidse. Dl.l.

22.05 Over m'n lijf. Wetenschappelijk
showprogramma. Afl.11: Spiernaakt.

22.35 Kunst-zaken. Aansl.: Paarden-
koersen en Kwislijn.

22.40 Vandaag/Sport.
23.00 Edgar Briggs, geheimagent.

Afl.B: Harde noten. De Franse inlich-
tingendienst weet zeker dat het Inter-
nationale Symfonieorkest spioneert
voor de Russen. De chef belast
Briggs met de ontmaskering.

23.25-23.30 Coda. Julia Tulkens leest
uit eigen werk. Vandaag: Aan de len-
te van Grieg (voor Hilde).

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 De werkzoekers. Afl.1 1: De

deur staat open.
19.30 Grensstad. Af1.53: Second

chance.
20.00 Verkiezingsdebat. Vandaag:

AGALEV.
20.50 Sportavond.
21.25 Extra Politieke Tribune: VU.
21.30 Journaal/Sport.
22.00-23.00 Sportavond.

SAT1
06.00 Guten Morgen. 08.30 Sat 1
Bliek. 08.35 Nachbarn. Australische se-
rie. (herh.).09.00 Sat 1 Bliek. 09.05
General Hospital. Amerikaanse serie,
(herh.). 09.50 Sat 1 Teleshop. 10.05
Sat 1 Bliek. 10.10 Tennis: ATP-toer-
nooi uit Frankfurt. Samenvattingen van
gisteravond. Tussendoor: Börsen-Tele-
gramm. 12.05 Glücksrad. 12.45 Tele-
Börse. 13.35 Bingo. 14.00 Ollies total
verrückte Farm, tekenfilm. 14.25 Gene-
ral Hospital. Amerikaanse serie,
(herh.). 15.10 Nachbarn. Australische
serie. 15.35 Sat 1 Teleshop. 15.50 ■
Adams Family, Amerikaanse griezelse-
rie. 16.15 Bingo. 16.45 Tennis: ATP-
toernooi uit Frankfurt, live. In de pauze
ca. 19.00 Guten Abend, Deutschland.
19.15 Glücksrad. 20.00 Tennis: ATP-
toernooi uit Frankfurt, live. In de pauze
ca. 22.00 Sat 1 Bliek, nieuws, sport en
weer. 00.10 Erben des Fluchs, griezel-
serie. 01.00 Stunde der Filmmacher:
Jan Svankmajer: Der Tod des Stalinis-
mus in Böhmen. 01.40 Vorschau en
teletext.

Radio 1 radio7.07 VARA Radio I woensdageditie
(7.30 en 12.30 Nws. 12.55 Mede-
delingen t.b.v. land- en tuinbouw).
13.10 TROS Aktua. 13.32 Journa-
listenforum. 14.05 TROS Klanten-
service. 16.05 Tijdsein (17.30
Nws). 18.57 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 19.04 Hans Brinker.
20.04 Langs de lijn. sport en mu-
ziek. 23.07 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Volgspot. 1.02 Nocturne.
2.02 Clair-Obscur. 4.02 Nachtex-
press. 6.02-7.00 De ochtendshow.

Radio 2
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lot. 18.53 Moment. 19.04 Water en
vuur. 20.04 Country style.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Praise in the morning. 7.04
Ronduit music time. 9.04 Vrouw
zijn op drie. 10.04 Jan en alleman.
10.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 11.04 Country trail. 12.04
Gospel Holland. 13.04 De moord-
lijst. 14.04 Nozems-a-gogo. 17.04
Koning Zzakk in Muzykland. 18.04
De avondspits. 19.04 Krapuul de
lux. 20.04 La stampa. 22.04-24.00
Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.55

Het levende woord. 8.00 Nws. 8.02
Platennieuws door Frank Schoon-
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00
Het concert. Rondom de negen
symfonieën van Ralph Vaughan
Williams (4). 12.00 Barokmuziek.
12.30Klassiek anders. 13.00 Nws.
13.02 4-Luik. 14.00 De kerkmuziek
van W. A. Mozart. 14.30 Jazzspec-
trum special. 15.30 Moet je horen.
16.00 Jacco's keus. 17.00 Forum
(voorheen Cedéa). 19.00 Kleine
zaal. Muz. voor 2 piano's. 20.00
Nws. 20.02 Forum (voorheen Ce-
déa). 20.15 AVRO Concertavond.
Koninklijk Concertgebouw Ork.
Amsterdam met viool. 22.00 Opera
Magazine. 23.00-24.00 Voor het
stil wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. IKON: 8.30 IKON vroeg. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. RVU: 9.30 Oor-zaken.
10.00Oud plaatwerk. 11.00De du-
vel is oud. 12.00Nws. IKON: 12.05
Bonnefooi. HV: 12.30 De spiegel.
13.00 Nws. 13.10 Actuele Zaken,
met om 14.00 Het minderheden-
nieuwsoverzicht. 15.00 Ruimte-
schip Aarde. 15.30 Graven voor de
farao. 16.00 TROS Schlagerfesti-
val. 17.00 TROS Dierenmanieren.
17.40 TROS kamerbreed extra.
17.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 Basi-
code 3 - magazine. PP.: 18.20
Uitzending van de VVD. 18.30
TROS Perspectief. 19.00 Nieuws
en actualiteitenrubriek in hetTurks.

19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
Como vai? 21.00 Logistiek.
21.30-22.00 Grieks voor begin-
ners.

België/RTBF 1
12.30 Forem. 12.40 Gourmandises.
13.00 Nieuws. 13.35 Gabriël 8., pro-
fession enquêteur. 14.25 ■ Comment
reussir en amour, Franse speelfilm uit
1962. 15.45 Tekenfilm. 15.55 Autant
savoir. 16.20 Clips a la une. "f6.40
Nouba nouba. 17.35 21 Jump Street.
18.30 Le jeu des dictionnaires. 19.00
Ce soir. 19.30 Journaal. 20.05 Tribune
electorale. 20.10 Un cas pour deux.
21.20 Face a l'opinion. 22.10 Bonne
chance Frenchie. 23.50 Nieuws. 00.15
Bourse. 00.20-00.30 La pensee et les
hommes.

BBC 2
09.00 News. 09.15 Westminster. 10.00
School-tv. 11.40 Around Schotland:
Health Education. 12.00 School-tv.
13.55 Viva Espana. 14.20 Postman
Pat. (herh.). 14.35 Crystal Tipps and
Alistair. (herh.). 14.40 School-tv. (15.00
Nieuws). 15.15 Two points of view.
15.35 Country file (herh.). 16.00
Nieuws. Aansl.: Westminster live.
16.50 Nieuws. 17.00 Catchword. 17.30
(TT) Trivial pursuit. (herh.). 18.00 Be-
hind the headlines. 18.30 (TT) Star
Trek: The next generation. Afl.: Booby
trap. 19.15 Voetbal: Polen - Engeland,
samenv. en live. 20.20 Rough guide to
the world's journeys. Afl.: Het Zuiden
van de V.S. 21.10 Bookmark. 22.00
M.A.S.H. Afl.: The tooth shall set you.
(herh.). 22.25 (TT) Children of the
north, thriller. D1.2. 23.25 Fifth column.
23.30 Newsnight. 00.15 The late show.
00.55 Behind the headlines, (herh.).
01.25-01.35 Weerbericht.

België/Télé 21
15.15 Vidéothèque. (herh.). 16.10 Ste-
ve Houben Quartet. (herh.). 17.10
Radio 21. 17.40 Nouba nouba. 18.30
La pensee et les hommes. 19.00 Clips.
19.10 Le jeu des dictionnaires. 19.30
Journaal. 20.00 Challenge. 21.55
Nieuws. 22.30 Carnet de notes sur ve-
tements et villes. 23.40-00.05 Ce soir.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Britse Motor-
sport. 09.00 Autosport. 09.30 Golf.
10.30 Eurobics. 11.00 Supercross Dal-
las. 12.00 World snooker classics.
14.00 Go. 15.00 Eurobics. 15.30 Wil-
dwatervaren. 16.00 IJshockey. 18.00
Supercross Dallas. 19.00 American
college football. 20.00 Bowlen. 21.00
Formule 3000. 22.00 Golf. 23.00 Golf-
verslag. 23.10 Skiën. 23.40 Voetbal,
samenv. 01.10 Bowlen.

RAI UNO
06.00 Biblioteca di RaiUno. 06.55 Uno-
mattina. 10.00 TGI mattina. 10.05
Unomattina economia. 10.25 L'albero
azzurro. 11.00 TGI mattina. 11.05 Un
anno nella vita. 11.55 Piacere RaiUno
(1). 12.25 Che tempo fa. 12.30 TGl'
flash. 12.35 Piacere RaiUno (2). 13.30'
Telegiornale. 13.55 TGI tre minuti di...
14.00 Piacere RaiUno (3). 14.30 Fan-
tastico bis. 15.00 DSE - Panorama in-
ternazionale. 15.30 DSE arte. 16.00
BIG! 17.55Avellino: Calcio. 18.45 Oggi
al parlamento. 18.50 TGI flash. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiomale 20.40 La
gang dell'anno Santo, film. 22.15 Alfred
Hitchcock presenta. 22.45 TGI linea
notte. 23.00 Roma: Teatro dell'opera.
00.00 TGI notte - Che tempo fa. 00.30
Oggi al parlamento. 00.40 Mercoledi
sport. 01.10 Appuntamento al cinema.
01.20 Mezzanotte e dintorni.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news met o.a. Business Breakfast
(7.30-7.55). 10.05 Kilroy. 10.50 Hot
chefs. 11.00 Nieuws. 11.05 Playdays:
The dot stop. (herh.). 11.25 Rupert,
animatie. Afl.: Rupert and Morwenna.
(herh.). 11.35 Happy memories. 12.00
News. 12.05 No kidding 'with Mike
Smith. 12.30 People today. (13.00
Nws). 13.20 Pebble Mill. 14.00 News.
14.30 (TT) Neighbours. 14.50 Going
for gold. 15.15 Hawaii Five-O. Afl.: Ti-
ger by the tail. 16.05 Primetime. 16.50
Dooby's Duck Truck. Afl.: The jungle,
(herh.). 16.55 Bananaman. herh.).
17.00 F.L.I.P. Afl.: Switzerland. 17.20
The chipmunks. Afl.: Quarterback in
curlers. 17.35 (TT) Hartbeat. 18.00
Newsround. 18.10 (TT) Byker Grove.
18.35 (TT) Neighbours. (herh.). 19.00
Nieuws. 20.00 Wogan. 20.30 (TT) To-
morrow's world. 21.00 (TT) Specials.
21.50 Points of view. 22.00 (TT) News.

22.30 (TT) DEA. Afl.: The ant and the
elephant. 23.20 Sportsnight.
01.20-01.25 Weerbericht.

Eurosport
14.00 Voetbal, (herh.). 15.00 Wielren-
nen, (herh.). 16.00 Thaïs boksen,
(herh.). 17.00 Autosport, (herh.). 18.00
Worstelen. 19.00 Benelux sport maga-
zine. 19.30 Eurolympics Albertville.
(herh.). 20.00 Golf. 21.00 Supercross.
21.30 News. 22.00 Kunstrijden. 23.00
Basketball. 00.30-01.00 News.

Super Channel
06.00 CNBC. 07.00 Daybreak. 08.30
Hello Austria, hello Vienna. 09.00
News. 09.10 The mix. 10.00 Victory.
10.30 The mix. 11.50 Music news.
12.00 The mix. 12.30 Touristic maga-
zin. 13.00 Japan business today. 13.30
Science show. 14.00 All mixed up!
14.50 Music news. 15.00 Wanted.
16.00 On the air. 17.50 Music news.
18.00 Drama. 18.30 Wyatt Earp. 19.00
Comedy showcase. 19.30 Inside edi-
tion. 20.00 Prime sport. 21.00 Travel
magazine. 21.30 Business weekly.
22.00 News. 22.30 USA market wrap.
22.45 News. 22.50 Movie. 00.35 News.
00.45 Europalia. 00.55 Music news.
01.05 Wanted. 02.05 Blue night. 02.35
Mix all night.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.40 Canadees nws.
08.00 Objectif Europe. (herh.). 08.30
Magazine Europeen. 09.00 Nieuwsflits.
09.05 Bienvenue en France. 09.30 Dé-
couvertes. 10.00 La science en image.
10.30 Génies en herbes. 11.00 Magel-
lan. 11.15 Racines. 11.30 Nieuws."
11.35-11.55 Sélection One world'.
16.05 TVS infos. 16.15 Francois Mitte-
rand, dl.l. (herh.). 17.15 Bonjour, bon
appétit. 17.40 Kim et Clip en Casimir.
17.55 Bienvenue en France. 18.10 Le
jeu des dictionnaires. 18.30 Nieuws.
18.50 Clin d'oeil. 19.00 Montagne.
19.30 Nieuws. 20.00 Teil quel. 21.00
Nieuws. 21.30 Le fourbe de Séville,
komedie. 23.00 Nieuws. 23.20 Hotel.
00.10-0.20 1,2,3 théatre.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

CNN
09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry
King. 16.00World day. 17.30 Crier and
Co. 20.00 World business tonight
21.00 The international hour. 23.00
World business tonight. 23.30 Showbiz
today. 00.00 The world today. 01.00
Moneyline. 01.30 Crossfire. 02.00 Pri-
me news. 03.00 Larry King. 05.00
Showbiz today.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name Radio 1 Aktualiteiten. 8.30
Limburg op woensdag. 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 De Groene Golf.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 Aktualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Podium.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Het goeie been
(6.30, 7.00 en 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
niertje. 10.08 Zijn er nog vragen?
11.50 Feuilleton Het Koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Made in Ger-
many, Amusementsmuziek uit
Duitsland voor luisteraars in de Be-
nelux. 14.00 Villa Musica, muziek-
programma waarin ook plaats voor
een spelletje en een cursiefje.
17.00 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Rijswijckfoon, ver-
zoekplaten. 20.00 Levensstijl.
22.00 Nieuws. 22.05 Jazzkaffee.
23.30-06.00 Nachtradio.

België/BRF
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wun-
schkasten (7.45 agenda; 8.30

overpeinzing). 8.35 Für die Kran-
ken. 9.00 Nieuws. 9.10 Musikex-
press. 10.00 Gut aufgelegt. 12.00
Musik bei Tisch (12.00 en 12.15
agenda; 12.30 nieuws). 13.00 Fri-
schauf, volksmuziek. 14.00
Nieuws. 14.05 Musikzeit heute:
Lieder, Chansons, Folk. 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 BRF In-
ternational. 17.05 Oldies. 18.10
BRF Aktuell. 18.40-20.05 Orgel-
und Chormusik.

RTL Radio

04.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en
actualiteiten. 12.00 RTL-Mittag.
14.00RTL-Radio Café. 16.00 Feie-
rabend. 18.00 Neues aus Kmo,
Video, Musik. 21.00 Je t'aime.
24.00-04.00 Nachtradio.

WDR 4

04.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Der Musikpaviljon.
12.00 Nieuws en Zur Sache. 12.07
Gut aufgelegt met Star der Woche
(om 13.00 Mitmenschen). 14.00
Nieuws en Stichwort Wirtschaft.
14.07 Auf der Promenade. 15.00
Cadfé Konzert. 16.00 Nieuws.
16.05 Heimatmelodie. 17.00
Nieuws, der Tag urn fünf. 17.07
Musikexpress (18.00 nieuws).
20.00 Nieuws. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00
Musik zum traurnen. 22.30-04.00
ARD Nachtexpress.

(ADVERTENTIE^

STAATSLOTERIJ-SPELERS OPGELET!
De trekkingsdata van de Staatsloterijzijngewijzigd:

November December
le en 2e trekking: 14 nov. Ie en 2e trekking: 12 dcc.
3e trekking: 18 nov. 3e trekking: 16 dcc.
De uitslagen worden bekendgemaakt op TV2, om 17.50 uur, op Tele-
tekst, pag. 525 en de dag na de trekkingin deze krant

GEEN MOOIER LOT DAN 'N STAATSLOT -mh
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de voorzieningen, waaronder de foyer, de
orkestbak, de middenzaal en de ventilatie
behoeven dringend aanpassing. Ook zou
er, om het aanbod te verbreden, meer ge-
legenheid moeten komen voor opera en
kamermuziek.Tenslotte moet het impre-
sario- c.g. organisatiebureau uitgebreid
worden. Gezien de bij de schouwburg be-
schikbare knowhow levert dit extra in-
komsten op. „Momenteel zitten we gevan-
gen in allerlei gemeentelijke regelingen.
Dat betekent dat je na drie maanden ant-
woord krijgt, maar dan is het vaak te
laat," zei schouwburg-directeur Fons
Bruins maandag/tijdens een commissie-
vergadering.

tus. De nieuwe schouwburgin Maastricht
krijgt die status straks ook.
In de beleidsvisie van de Heerlense
schouwburg-directie staat dat ook de
tweede fase van de renovatie, waarmee
minimaal 8 en maximaal 16 miljoen is ge-
moeid, moet worden uitgevoerd.
Een aantal technische en sfeerverbeteren-

Van onze verslaggever
HEERLEN - Om de huidige activiteiten
van de Heerlense Stadsschouwburg op
een goede manier te kunnen voortzetten,
moet de gemeente eigenlijk twee ton per
jaar investeren in de kwalitatieve en ge-
talsmatige verbetering van het perso-
neelsbestand. Lukt dit niet, en daar ziet
het gezien de slechte financiële positie
van de gemeente naar uit, dan moet de
schouwburg met minder mensen het pro-
gramma zienrond te krijgen.
Dat houdt volgens de schouwburgdirectie
in dat op de dinsdagavond geen eigen ex-
ploitatievoorstellingen meer gebracht
kunnen worden en de zondagmiddag-
voorstellingen geschrapt zouden moeten
worden. Al eerder was aangekondigd dat
de schouwburg in het nieuwe seizoen
geen voorstellingen meer exploiteert op
maandagavond.

Als alternatieve oplossing wordt voorge-
steld om het theaterseizoen te beperken
tot de periode tussen 15 oktober en 15
mei. Dit staat in een ambtelijke beleidsvi-
sie, waarover burgemeester en wethou-
ders van Heerlen zich binnenkort buigen.
Heerlen beschikt momenteel over de eni-
ge schouwburg in Limburg met de A-sta-

Begin december getuigenverhoren en raadsbesluit in Heerlen

Snel ontknoping Geleendal-affaire
RIAGG wil preventie
psychische nood
SITTARD - De RIAGG Westelijke
Mijnstreek zal de „komende drie jaar,
in navolging van het landelijk uitge-
stippeld beleid, meer aandacht beste-
den aan de preventie van ernstige
psychische problemen. Dat blijkt uit
het beleidsplan dat de afdeling pre-
ventie van de regionale instelling
ambulante geestelijke gezondheids-
zorg onlangs publiceerde. Met een
brede en systematische aanpak tracht
de RIAGG de groeiende psychische
problemen bij kinderen, jeugdigen,
volwassenen en ouderen in de Wes-
telijke Mijnstreek te voorkomen. Daar-
bij richt de instelling zich niet alleen
met preventie-activiteiten tot het indi-
vidue maar ook op situatie-en omge-
vingsfactoren die de psychische ge-
zondheid van mensen bedreigen. De
RIAGG gaat in de toekomst meer
aandacht besteden aan preventie-
projecten op scholen en op het werk.
Ook ondersteuningsgroepen voor
partners en familieleden van demen-
terden en activiteiten voor oudere, al-
leenstaande vrouwen staan op het
programma.

zaken onrechtmatig is. Het ABP
had de grond aan hem moeten ver-
kopen en Heerlen was fout omdat
de gemeente het Geleendal wilde
doorverkopen aan Bouwfonds Wo-
ningbouw, dat in eerste instantie
een lager bod had gedaan dan
Muermans.

Claim
Om van de claim van Muermans af
te raken heeft de gemeente inmid-
dels met Muermans, Stienstra en
Bouwfonds Woningbouw afgespro-
ken dat ze samen 500 woningen en
18.000 vierkante meter kantoren
bouwen. Dit laatste mag niet voor
1994 om concurrentie voor het
Heerlense centrumplan te voorko-
men.

De gemeente is al twee maanden
bezig om dit contract zaak juri-
disch, financieel en politiek rond te
krijgen. Burgemeester Van Zeil
zegt dat de gemeenteraad binnen-
kort een voorstel tegemoetkan zien,
zodat die op 3 december een besluit
kan nemen. Een dag later moet het
Heerlense college zich dus melden
bij de rechter-commissaris.

jia de verhoren wil Muermans be-
kken of het zin heeft een gerechte-ne procedure te starten tegen het

en/of Heerlen.

"echter-commissaris mr Adelmeij-
j* heeft 13 personen opgeroepen,

het ABP moeten de be-
*Uurderen Reynen en Snijders en
!*ee medewerkers onder ede ver-
garingen afleggen.y°k de Heerlense collegeleden Van
*-eil, Savelsbergh en Zuidgeest'
[""oeten getuigen, evenals drie Heer-
eftse ambtenaren. Bouwfonds-ver-
*genwoordiger Simons wordt
*>ehoord, alsmede Muermans zelf en

van zijn medewerkers.

Procedure
deed afgelopen zomer

"et hoogste bod op een 30 hectare
jfroot stuk grond in het Heerlense
geleendal, dat eigendom is van het

£** gemeente Heerlen, die aanvan-
*eüjk niet had meegedongen om de

slaagde er verrassend in om
"e grond voor de neus van Muer-mans weg te kapen,
hermans denkt dat deze gang van

Ton aan druggeld
gevonden bij inval

Politie Maastricht houdt vijf mensen aan

Aridjis houdt
lezing aan RL
MAASTRICHT - De Mexicaanse
schrijver Homero Aridjis houdt mor-
gen in Maastricht de eerste 'Dr. J.
Tanslezing' aan de Rijksuniversiteit
Limburg. Voor deze jaarlijks terugke-
rende lezing wil de RL telkens promi-
nente sprekers uitnodigen.Dr. J. Tans
was in 1976 een van de oprichters
van de universiteit. Aridjis is een dich-
ter die in Mexico en de Verenigde
Staten filosofie en letteren studeerde
en doceerde. Hij was onder andere
cultureel attaché en ambassadeur
voor Mexico in ons land. Morgen zal
hij om 15.00uur in de collegezaalaan
de Tongersestraat in Maastricht spre-
ken over de vraag of de natuur in
deze tijd van wereldwijde milieuver-
ontreiniging nog een inspiratiebron
kan zijn voor schrijvers en dichters.
Aridjis is in Mexico een bekend milieu-
activist. De lezing wordt in het Engels
gehouden.

J^AASTRICHT - De gemeentepoli-*"le van Maastricht heeft gistermor-
en in twee drugpanden vijf perso-en aangehouden op verdenking

Ian handel in verdovende midde-
eft- In de woningen werd honderd
Pram heroïne en een kleine hoeveel-
eid amfetamine aangetroffen. Bo-
endien nam de politic een geldbe-
jag van 100.000 guldenin beslag.

Bij de actie, die mede door klachten
van buurtbewoners op gang kwam,
waren twintig politieambtenaren,
een officier van Justitie en de rech-
ter- commissaris betrokken.

De twee woningen, gelegen aan de
Van den Bergstraat en dé Francis-
cus Romanusweg, werden door de
politie betreden op grond van de
Opiumwet. Bij het onderzoek in de
panden werd gebruik gemaakt van
een speciaal op drugs getrainde
hondvan de douane. Onder de aan-
gehouden personen, die in leeftijd
variëren van 21 tot 47 jaar, bevon-
den zich twee vrouwen

Inspectie start
onderzoek naar
injecties huisarts
"^tAASTRICHT/SWALMEN - De In-
fectie Volksgezondheid is gestart

een onderzoek naar het toedie-nen van pijnstillende injecties door
Swalmense huisarts L. Mulder

jaarna twee patiënten ernstig ziek
&)n geworden. Volgens inspecteur
r- van Dijk zullen eerst alle betrok-
*er*»en nog worden moeten gehoord
y°ordat hij zich een objectief beeld
|ati vormen. Twee inwoners van
galmen moesten in september in
et ziekenhuis worden opgenomen

zij met een middel tegen ge-
wrichtspijnen geïnjecteerd waren.ue patiënten kregen last van verhe-
ugde pijn en een gezwollen arm.
"Sen van de patiënten, een vrouw,
VSt nog in het ziekenhuis. Volgens
"^ulder staat vast dat met het serum
'Üets aan de hand was en dat alle

steriel waren. Over het
tQegediend serum wensen de huis-
"-"ts en inspecteur niets te zeggen.

(ADVERTENTIE)

(—■ SWISS^gi-

mp~*m+mam^r9m^

Verantwoord slaapcomfort
Heerlen, Bongerd 29, 045-717324

Geleen, Roadhuisstr 8, 04Ó-743030

" De eindexamenklassen van het Romboutscollege staakten gisteren om te protesteren tegen het beleid van minister Ritzen
van Onderwijs. Foto: CHRISTAHALBESMA

Van onze verslaggeefster
BRUNSSUM - Zeker honderd
havo- en atheneum-leerlingen
van het Romboutscollege in
Brunssum protesteerden giste-
ren tegen de bezuinigingsplan-
nen van minister Ritzen van
Onderwijs. De scholieren volg-
den geen lessen, maar brachten
een groot deel van de dag door in
de kantine van de scholenge-
meenschap aan de Schoolstraat.
In heel Nederland werd gisteren
actie gevoerd.

Een groot aantal van deze scho-
lieren wordt het volgend jaar

Bejaarde gewond
te Margraten
MARGRATEN - Bij het oversteken
van de Sprinkstraat in Margraten is
gistermorgen even na negen uur de
71-jarige S. uit deze plaats door een
personenauto, bestuurd door me-
vrouw Z. uit Margraten, geschept.
Zwaar gewond moest de man naar
het ziekenhuis in Maastricht worden
overgebracht. De man had even tevo-
ren een bezoek gebracht aan zijn
tandarts.

Leerlingen die iets willen doen
moeten zich volgens Disco rich-
ten tot diegene die het moet we-
ten. „Schrijf bijvoorbeeld een
briefnaarRitzen. Deze actie doet
niets meer dan alléén deze hele
school ontregelen", meent de di-
recteur.

de actievoerders.
Volgens directeur Disco van het
Romboutscollege heeft de sta-
king 'geen enkel effect omdat de
actie niet opvalt. „Als tien leer-
lingen op de fiets naar Den Haag
gaan om een petitie aan te bie-
den aan de minster, dan trek je
de aandacht."

achttien en krijgt dan te maken
met de voorgestelde bevriezing
van de studiefinanciering en ver-
korting van de studieduur.
Aanvankelijk staakten ook de
vijfdejaars atheneum-leerlingen
evenals de scholieren van vier
havo. Deze jongerenwerden ech-
ter door de directie van de oplei-
ding uit de kantine verwijderd
en naar de leslokalen gebracht.
„Belachelijk dat ons het staken
verboden wordt", is de mening
van een groepje meiden uit vier
havo. „De directie dreigt zelfs
met onvoldoendes en andere
sancties als we wél doorgaan,

Alleen de eindexamenklassen
havo en atheneum kregen stil-
zwijgend toestemming om actie
te voeren. Volgens de actievoer-
ders zijn ook de aanplakbiljetten
over de staking op last van de
schoolleidingverwijderd.
De leerlingen waren teleurge-
steld in de leiding van de scho-
lengemeenschap. „Als we de
mentaliteit op onze eigen school
niet kunnen veranderen, dan
kunnen we zeker niets aan de
plannen van Ritzen doen, die zit
nog verder weg", meent een van

maar straks krijgen wij toch óók
een studiebeurs."

Van Goethem sust
dreigend conflict

Duizenden copieën
Sittards verleden
SITTARD - De gemeente Sittard
gaat haar geschiedenis op papier zet-
ten. Dat gebeurt in het kader van de
viering van het 750-jarig bestaan van
de stad, in 1993. In de landsarchieven
in Düsseldorf zijn duizenden copieën
gemaaktvan historische documenten,
die voor de beschrijving van Sittards
verleden nodig waren. De verschij-
ning van een boek over de geschiede-
nis van Sittard - vanaf 1243, toen de
stadsrechten zijn toegekend - is
slechts een van de vele activiteiten in
het omvangrijke programma dat voor
1993 op stapel staat.

SPAUBEEK - Dank zij de bemiddeling van burgemeester A. van Goe-
them is gisteren een conflict met woonwagenbewoners in Spaubeek niet
uit de hand gelopen. De bewoners hadden de toegang tot hun kampje ge-
blokkeerd, om te voorkomen dat gemeentepersoneeleen aarden wal rond
de lokatie konden ophogen.
Er ontstond een grimmige sfeer. Gelet op de ernst van de dreigementen
werden diverse politiekorpsen uit de regio te hulp geroepen, maar de poli-
tie hoefde niet op te treden.
De bewoners hadden de wal deels afgegraven, omdat bij regen modder-
overlast ontstond. Daarop deed hetBeeks gemeentebestuur bij de politie
aangifte van vernieling. Tevens werd aangekondigd dat de wal hersteld
zou worden.

Lichteontrole verhelderend
Glaucoompatiënten
verenigen zich
SITTARD/WEERT - Het Steunpunt
Zelfzorg Limburg en de landelijke
Glaucoomvereniging willen ook in
Limburg een afdeling van de patiën-
tenvereniging oprichten. De oogziekte
Glaucoom is een aandoening die de
oogzenuw beschadigt. Zonder behan-
deling leidt de ziekte tot algehele
blindheid. Bij tijdige behandeling is de
ziekte echter stop te zetten.
Belangstellenden voor een informatie-
bijeenkomst om 20 uur in het zieken-
huis van Weert worden verzocht zich
voor 27 november aan te melden.
(04950-72205 of 32036).

" Burgemeester Van Goethem van Beek tussen de woonwagenbewoners, die na zijn bemidde-
ling besloten hun verzet te staken. Foto: peterROOZEN

Van onze verslaggever
HEERLEN - Tijdens een verlich-
tingscontrole gisteravond in Kerk-
rade, Heerlen en Brunssum is dui-
delijk geworden dat heel wat voer-
tuigen met ondeugdelijke verlich-
ting zijn uitgerust. Zeker 25
bestuurders kregen een bon omdat
de verlichting van hun auto zodanig
defect was dat reparatie ter plaatse
niet mogelijk bleek. Tussen 18 en 21
uur werden meer dan 200 voertui-
gen aan een onderzoek onderwor-
pen. De actie was opgezet met het

oog op dekomende donkere winter-
maanden. Op telkens andere loka-
ties zoals de Hoofdstraat te Land-
graaf, de Prins Hendriklaan te
Brunssum als de Groene Boord te
Heerlen werden de controles uitge-
voerd onder supervisie van ver-
keersschout Bardoul.
En passant namen de deelnemende
agenten gisteravond nog een on-
deugdelijke brommer in beslag en
werd een passant aangehouden om-
dat hij een boete van 600 gulden
niet heeft betaald.
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Scholierenstaking in Brunssum
Van onze verslaggever

*EERLEN - De kwestie Geleendal, waarin het ABP en de
kmeente Heerlen verwikkeld zijn, krijgt begin december

mogelijk beslissend vervolg. De door de Roermondse
"elegger Muermans aangevraagde voorlopige getuigenver-
horen vinden plaats op 4 en 5 december. En dat terwijl de
kerlense gemeenteraad een dag eerder een besluit zou
-toeten nemen over de omstreden grondtransactie.

Schouwburg mogelijk
twee avonden dicht

Als Heerlen geen extra geld heeft voor personeel Man berooft kind
van zegelopbrengst
HEERLEN - Een 11-jarig Heerlens
meisje werd maandagmiddag tegen
vier uur aan deLokerstraat in Heerler-
heide aangereden door een negroïde
man. Na de botsing trok de man een
enveloppe uit de handen van het
meisje en reed op een oma-fiets weg
in de richting van de Akerstraat-
Noord. In de omslag zat 220 gulden
zijnde de -opbrengst van de
Kinderpostzegelactie. Signalement
van de dader: 1.70 mtr. lang, leeftijd
20-30 jaar,zwart permanent haar. Hij
droeg een suède jas, een zwarte
jeans met een opvallend gat op knie-
hoogte en witte Nike Air-sportschoe-
nen. Eventuele getuigen van deze
laffe daadworden verzocht contact op
te nemen met de politie in Heerlen.

Uw koffie staat vandaag
klaar op pagina 21
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Het is de bedoeling dat de schouwburg
vanaf medio volgend jaar losgekoppeld
wordt van de gemeente en wordt onder-
gebracht in een aparte stichting, samen
met Kasteel Hoensbroek.
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f
Midden in zijn leven heeft de Heer hem opgeroe-
pen.
We begrijpen niet waarom, waarom toch ...
We moeten afscheid gaan nemen, definitief, van
mijn innig geliefde man, onze lieve vader, zoon,
schoonzoon, kleinzoon, broer, zwager, oom en neef

Wielly van Kerkhof
echtgenoot van

MargarethKroes
vader van

Remco en Vanessa
Hij overleed in de leeftijd van 34 jaar.

Familie Van Kerkhof
Familie Kroes

6414 CT Heerlen, 11 november 1991
Hindestraat 4
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 16 november a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Gerardus Majella te Heer-
len-Heksenberg, waarna aansluitend de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van Wielly wordt
gebeden op vrijdag 15 november om 18.45 uur in
voornoemde parochiekerk, aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
plotseling overlijden van onze gewaardeerde colle-
ga

W.M.P. van Kerkhof
Wij verhezen in hem een fijne collega met wie
iedereen altijd goed heeft kunnen samenwerken.

Directie en personeel
Durox gasbeton

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
plotselinge overlijden van ons gewaardeerd lid, de
heer

Wiel van Kerkhof
Zijn inzet van 25 jaarzal steeds in onze herinnering
voortleven.

Bestuur, leden, instructeur, dirigent,
uniformfonds van het jachthoorn- en
trompettercorps "Edelweiss"

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het plotseling overlijden van ons lid en
vriend

Wiel van Kerkhof
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte.

Bestuur en leden
Spaarclub Ons Genoegen
Café Karrewiel, Heksenberg

Met verslagenheid vernamen wij dat op 11 novem-
ber j.l. plotseling is overleden onze zeer gewaar-
deerde secretaris, de heer

W.M.P. van Kerkhof
In hem verliezen wij een stuwende kracht en ge-
acht bestuurslid.
Wij kunnen onze dankbaarheid voor zijn inzet niet
beter tot uiting brengen dan te trachten zijn doel-
stelling in onze vereniging voort te zetten.

Namens het bestuur
T.V.C. Karrewiel

Op maandag 11 november j.l. overleed voor ons
vrij onverwachts onze speler

W.M.P. van Kerkhof
Wij uiten onze dankbaarheid voor de vele diensten
aan onze vereniging bewezen.
Zijn gedachtenis zal steeds in onze vereniging blij-
ven voortleven.

Namens onze leden
T.V.C. Karrewiel

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotseling overlijden van onze gewaardeer-
de secretaris van supportersvereniging Edelweiss,
tevens 25 jaar spelend lid Edelweiss

Wiel van Kerkhof
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinde-
ren en wij wensen hun veel sterkte toe.

Bestuur en leden supportersvereniging
Edelweiss, Heksenberg

Met verslagenheid namen wij kennis van het plot-
seling overlijden op 11 november 1991 van

Wiel van Kerkhof
In hem verloren wij een 25: jarig trouw lid.

Leden van Edelweiss Heksenberg

tAnna Coenen, 74 jaar, weduwe van Johannes
Salden, Kerkstraat 20, 6095 BE Baexem. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrij-
dag 15 november om 10.30 uur in de H. Johannes
de Doperkerk te Baexem.

t Harry Joris, 52 jaar, echtgenoot van Gerthy
Baars, Christinalaan 67, 6061 CW Posterholt. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudenvrij-
dag 15 november om 10.30 uur in de parochiekerk
van H. Matthias te Posterholt.

t
Waar vlijt haar lust was,
is rust haar zegen.

Dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft,
delen wij u mede, dattoch nog onverwacht is over-
leden, op de leeftijd van 77 jaar, voorzien van de h.
sacramenten, onze lieve moeder

Lieske Offermans
weduwevan

Sjef Moonen
Doenrade: Huub en Emelie Moonen-Haenen

Bert enLia Moonen-Meuffels
oma van:
Patrick, Wendy
Natascha

6439 AT Doenrade, 10 november 1991
Corr.adres: Kerkstraat 80
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
vrijdag 15 november om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St. Jozef te Doenrade, waarna aanslui-
tend begrafenis op der.k. begraafplaats aldaar.
Aangezien wij overtuigd zijn van uw medeleven is
er geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis,
van donderdagom 19.00 uur, in voornoemde kerk.
Zij ligt opgebaard in het mortuarium van het Maas-
landziekenhuis te Sittard. Bezoek dagelijks van
17.30 tot 18.15 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt be-
schouwd.

Wegens een sterfgeval is vrijdag en za-
terdag, 15 en 16 november de

herenkapsalon
Huub Moonen

Kerkstraat 80, Doenrade
gesloten.

Enige en algemene kennisgeving
Diep bedroefd geven wij u kennis, dat heden toch
nog onverwacht van ons is heengegaan, mijn innig
geliefde man, onze vader, schoonvader, broer, zwa-
ger,oom en neef

Ger Rijksen
echtgenootvan

Leny Janssen
op de leeftijd van 58 jaar.

L. Rijksen-Janssen
en kinderen

12 november 1991, Europaweg-Zuid 7s, Landgraaf
Corr.adres: H. Roland Holststraat 27,
6374 GW Landgraaf
Wij nemen afscheid van Ger tijdens een korte
plechtigheid in de aula van het crematorium te
Imstenrade-Heerlen op vrijdag 15 november a.s.
om 15.30uur.
Samenkomst in voornoemd crematorium vanaf
15.15 uur.
Geen condoleren.
Ger is opgebaard in derouwkapel van het De We-
verziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot afscheid
nemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze medewerker en colle-
ga, de heer

Ger Rijksen
De grote toewijding waarmee hij zijn functie als
sporthalbeheerdervervulde zal in onze herinnering
voortleven.

Bestuur, directeur en medewerkers
Sportstichting Landgraaf

Langs deze weg willen wij eenieder be-
danken voor de h. missen, condoleances
en de uitvaart van

Chris Anthonio
J.Anthonio-van Leeuwen
Familie Anthonio

tClara Pichot de Plessis, oud 90 jaar, weduwe
van Joseph Hollman, 6213 AP Maastricht, St.

Gerlachusweg 19E. De uitvaartdienst zal plaatsvin-
denop donderdag 14 november om 11.00 uur in de
basiliek van St. Servaas, Vrijthof te Maastricht.
Condoleren in de basiliek vanaf 10.40 uur.

t Johnny Mommers, oud 78 jaar, echtgenoot van
Sophia Nafzger, 6224 HM Maastricht, Karolin-

genstraat 19. De uitvaartdienst zal worden gehou-
denop donderdag 14november om 14.00 uur in de
parochiekerk van het H. Hart, Koepelkerk, Schar-
nerweg Maastricht. Schriftelijk condoleren in de
kerk.

t Harry Renkens, oud 60 jaar, echtgenoot van
Jeanne Gommans. 6214 AG Maastricht, Hertog-

singel 70. De eucharistieviering is op donderdag 14
november om 11.00 uur in de parochiekerk van St.
Theresia, Sint Theresiaplein te Maastricht. Gele-
genheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.

t JohannaPiters, oud 89 jaar, echtgenotevan wij-
len JohannesCusters. 6226 HE Heer-Maastricht,

Akersteenweg 29. De eucharistieviering zal gehou-
den worden op donderdag 14 november om 11.00
uur in de parochiekerk van Sint Petrus-Banden te
Heer. Gelegenheid tot schriftelijk condoleren ach-
ter in de kerk.

gg^ii^De naaimachines van PFAFF met I IF 31
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watvoor u. Nooit meer rimpelen, lubberen, lelijke naden of ongelijke I -=== ==j—|-^ " Mmotieven. De perfektie van onder-en boyentransport. En vooral: |(33HjJ J I 'dezekerheidvan kwaliteit en ervaring. Jemaakt t met LM —-W
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Veel te jong, met nog zoveel plannen, is ten gevol-
ge van een noodlottig ongeval, in zijn 22ste levens-
jaar, plotseling van ons heengegaan onze levens-
lustige zoon, broer en kleinzoon

Hans de Bic
Pierre en Bertien
Funs en Jacqueline
Hub en Bernadette
Pierre
Familie De Bic
Familie Vluggen

Engeland, 5 november 1991
Corr.adres: Ingberdorpstraat 6
6273 NG Ingber-Gulpen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden zater-
dag 16 november a.s. om 10.30 uur in de kerk van
deH. Petrus te Gulpen, gevolgd door de begrafenis
op de algemene begraafplaats te Gulpen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis, voorafgegaan door het rozenkransge-
bed, vrijdagavond om 18.45 uur in voornoemde
kerk.
Hans is opgebaard in het uitvaartcentrum van De-
la, Symphoniesingel 40 te Maastricht, alwaar gele-
genheid is tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
uur tot 19.00 uur.

Met diepe verslagenheid namen wij kennis dat
dooreen noodlottig ongevalvan ons is heengegaan

Hans de Bic
In hem verliezen wij allen een enthousiast en spor-
tief voetballer.
Zijn inzetvoor zowel het leen 2e elftal alsookvoor
het dameselftal blijft voor ons een dankbare herin-
nering.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het dra-
gen van dit grote verlies.

Bestuur, leden en trainer
voetbalverenigingR.K.I.V.V.
Ingber

Jij hield van het leven
met zijn lach en zijn traan
je hield van de mensen
jekon ze verstaan
daarom is het voor ons
zo moeilijk te begrijpen
waarom jij
zo snel
van ons heen moest gaan

Met ongeloof en verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het plotseling overlijden van ons lid

Hans de Bic
Wij wensen zijn ouders, broers en schoonzussen
heel veel sterkte toe bij het verwerken van ditver-
lies.

Bestuur en leden
K.P.J.-Gulpen

Diep geschokt hebbenwij kennis genomenvan het
plotselinge overlijden van ons bestuurslid en
vriend

Hans De Bic
Binnen ons comité was hij iemand die met ieder-
een kon praten maar ook goed kon luisteren naar
de mening van een ander. Zijn positieve inzet be-
paalde mede de gezellige sfeer. Als vriend zal Hans
altijd in onze herinnering blijven. Wij wensen zijn
familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

ComitéTrekker Trek Gulpen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijkte
bedanken voor het medeleven ondervonden bij het
overlijden en de begrafenis van mijn lieve vrouw,
onze moeder en oma

Nettie de Groot
echtgenote van

Derk Vlierman
willen wij u langs deze weg hartelijk danken voor
de condoleances, h. missen en bloemen, alsmede
uw aanwezigheid.

D. Vlierman
Kinderen en kleinkinderen

Volendam, november 1991_______
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Bedroefd maar dankbaar dat wij hem zo lang in
ons midden hadden delen wij u mede dat na een
goedeverzorging in de Hamboskliniek van ons is
heengegaan onze lieve vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Pieter JozefBodelier
weduwnaarvan

Bertha Johanna Erkens
Hij overleed voorzien van de h. sacramenten in de
leeftijd van 77 jaar.

Heerlen: M.J. Huibers-Bodelier
M.H. Huibers
Laurence, Belinda

Spekholzerheide: P.H.N. Bodelier
M.P.Bodelier-Haan
Ralph, Mare

Kaalheide: P.J. Bodelier
FamilieBodelier
FamilieErkens

6466 AV Kerkrade-West, 10 november 1991
Kapelweg 50
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
vrijdag 15 november a.s. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk St. Jozef te Kerkrade-Kaalheide waarna
aansluitend begrafenis op de algemene begraaf-
plaats aldaar.
Samenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Donderdag 14 november zal vader bijzonder wor-
den herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in
bovengenoemde kerk.
Afscheidnemen dagelijks van 18.00 tot 19.30uur in
het streekmortuarium gelegen op het terrein van
deLückerheidekliniek St. Pieterstraat 145te Kerk-
rade-Chevremont.
Indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zen-
den gelieve dan deze aankondiging als zodanig te
beschouwen.

-
Met droefheid delen wij u mede dat na een langdu-
rige ziekte op 9 november j.l. is overleden onze zus,
schoonzus en tante

Marianne Grijsbach
echtgenote van

L. Craig
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 13 november 1991 te Fort Mijer in de
staat Virginia te USA.
Zij zal worden begraven op de nationale begraaf-
plaats te Arlington USA.

Familie Grijsbach
Postadres:
13119 Pebblelane
Fairfax, VA 22032
USA

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid geheel
onverwacht op de leeftijd van 64 jaar mijn lieve le-
vensgezel, pleegvader, lieve opa, broer, behuwd-
broer, oom en neef

Frits Hoppner
levensgezel van

Barbara Houben
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: Barbara Houben

Carin enHub
Ricardo
Tiny en Wiel
Familie Hoppner
Familie Houben

6462 BK Kerkrade, 12 november 1991
Pricksteenweg 39
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 15 november a.s. om 14.00 uur in de paro-
chiekerk H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland
waarna in stilte de crematie zal plaatsvinden in het
crematorium Imstenraderweg 10 te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Donderdag tijdens de avondmis van 19.00 uur
wordt Frits bijzonder herdacht in voornoemde
kerk.
Frits is opgebaard in het streekmortuarium gele-
gen op het terrein van de Lückerheidekliniek te
Kerkrade-Chevremont.
Bezoek van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

' t
„Alles wat gij voor anderen hebt ged»
hebt gij voor Mij gedaan".

Na een levenvol liefde en eenvoud hebben wij i
respect en diepe bewondering voor haar moed
wilskracht in haar eigen vertrouwde omgev
veel te vroeg afscheid moeten nemen van B
dierbare vrouw, onze zorgzame moeder, scho
moeder en lieve oma

Theodora Wilhelmini
Geraedts

echtgenote van

Hendrikus Hubertus
Penders

Gesterkt door het h. sacrament der zieken overl'
zij op 69-jarige leeftijd. .-,

De bedroefde familie: .
Dicteren: H. Penders

Echt: Theo en Truus Penders-Smets ai
Amstenrade: Nico en Wilma Penders-Westf <*.;

Dicteren: JosPenders \
Dicteren: Mariëtte en Har

Verheggen-Penders ft
Echt: Wil enMia Penders-Sevriens ,j

Heinkenszand: José en Jo Storms-Penders
Swalmen: Annemie en Dirk

Grosveld-Penders
Dicteren: Leo Penders SrSittard: Theresie en Sjra __j

Borsboom-Tholen jvDicteren: Henk Penders
Wageningen: MargrietenLéon ;;i|

Wennekes-Penders
en haarkleinkinderen qi

Familie Geraedts v-
Familie Penders at
Familie Moonen o<

6114 JZ Dicteren, 11 november 1991 ic
Kerkstraat 55 -r

Is
De plechtige eucharistieviering wordt gehouö*.
op vrijdag 15 november om 10.30 uur in de pal.
chiekerk van de H. Stefanus te Dicteren waan 'wij haar te rusten leggen op het parochiekerkli"'
aldaar.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid 'schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur. <De avondmis tot haar intentie wordt gehouden(J
donderdag 14 november om 19.00 uur in vo%
noemde kerk. *j
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks
17.00 tot 17.45 uur in het uitvaartcentrum Peus',
Kloosterstraat 9 te Susteren. B.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben o^vangen gelieven deze annonce als zodanig te b
schouwen. ,| i\
|
■ -V

4. 't ;
Na een moedig en waardig gedragen lijden, he^(
in wijsheid de dood aanvaard en is heden, na e*.
liefdevolle verzorging in de verpleegkliniek Lüj
kerheide, van ons heengegaan, voorzien van de'
sacramenten, op de leeftijd van 79 jaar

Wim Vermeer
Kerkrade, 7 november 1991
Corr.adres: Hoofdstraat 37, 6436 CB Amstenrade
Overeenkomstig de wens van de overledene hee'
de crematie in besloten kring plaatsgevonden. I1 1
De plechtige eerste jaardienstvan

Leo Kleijnen
zal plaatshebben op zaterdag 16 november pt
18.30 uur in de kerk van St. Franciscus van Assis'
aan de Laanderstraat te Heerlen.

Familie Kleijnen
Familie Rozendaal

; J
I ONDERWIJS | ..„ "
GEEFT WERK i| j

VOOR MEERINFORMATIE:

O -I II -
terre deshommes

TEL. 070-363 79 40
Doe ook meel

GIRO 646900 .^^■■■'■l

I "
Wij zouden u graag persoonlijk willen bedanken voor uw steun en mede-
leven bij het overlijden van onze goede en zorgzame moeder, schoonmoe-
der en oma

Sophie Wijnen-Florax
Helaas is ons dit niet mogelijk.
Uw belangstelling, de troostende woorden, devele condoleancesen bloe-
men hebben ons bijzonder getroost.

Kinderen en
kleinkinderen

Hoensbroek, november 1991
De zeswekendienst zal worden opgedragen in de kerk van O.L. Vrouw
Maagd der Armen te Hoensbroek op zondag 17 november a.s. om 10.30
uur.

■

Wij vragen voor ons filiaal Heerlen

PART-TIME VERKOOPSTERS
Alléén dames in de leeftijd van ca. 20 tot 45 jaar met minstens
enige jaren ervaring in de verkoop van dames-bovenkleding
gelieven schriftelijk te solliciteren onder bijvoeging van een
recente pasfoto - discretie verzekerd.
Sollicitatieadres: Promenade 135, 6411 JD Heerlen.

I ELTIMODE

,'"V giro 66.77.67 alle banken 70.78.70,198
Kleinschalige. QVf\

directe en '■" *: '
persoonsgerichte Q|| -^f[.-'

hulp voor kinderen .
met een handicap KI 110 fiP

n ontwikkelingslanden. fit Catharinasuaat 1,Postbus 75 5250 A8Vlijmena. bbhbh

Begrafenis- en m*z*m^*mx**M

crematievereniging '_^_^^_^_^_^^
VOERENDAAL u.a. BffiMMß

vraagt IPrïa'la'l'^JaïTrfT
begeleiders, dragers IfTffTirtf?

U kunt telefonisch contact opnemen tijdens |lpMiLtfK|W
kantooruren onder nummer 045-750709, na I liMMJ|y^

kantooruren onder nummer 045-316681. | ET^SiIÉÉWij komen graag even langs voor verdere informatie. jÉM

j BETEkOP DE FIETS!
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" 'Crisisoverleg'
bij de met
verhuizing
bedreigde AID in
Kerkrade.

Foto: KLAUS TUMMERS
Van onze Haagse redacteur

'EN HAAG - De CDA-fractie in de Tweede Kamer is
erdeeld over de mogelijke verplaatsing van het hoofd-

i antoor van de Algemene Inspectiedienst van Kerkrade
\a-ïr het westen van het land. Volgens het Limburgse
■amerlid Walter Paulis, sprekend als woordvoerder
■übtenarenzaken, is die verplaatsing 'niet aan de orde.

'aftdbouwwoordvoerder Jan van Noord daarentegen
>at blijken veel voor verplaatsing te voelen.

sinds l juni maar liefst
f 2,20. En zie, het wonder geschiedde: de vuilniswagen haalde in
de kortst mogelijke tijd tientallen procenten minder afval op. „Zie
je wel, dat het ons lukt om de burger milieubewust te maken",
kraaide het gemeentebestuur victorie. Applaus alom, ook van al-
lerlei andere gemeenten, die dachten nog voor het herdenkings-
jaar 1992 het Ei van Columbus te hebben gevonden.

vuilniszak in deze gemeente

De onder de rook van Roer-
mond gelegen gemeente
Beesel lijkt het goed met het
milieu voor te hebben. Om
de burgers besef bij te bren-
gen van de kosten van de
afvalverwerking en om ze te
dwingen bewuster met vuil-
nis om te gaan, kost een

Milieu

Helaas, de praktijk blijkt aanzienlijk minder rooskleurig. De inwo-
ners van Beesel, waar om de zeven jaarhet draaksteken als open-
luchtspel wordt beoefend, blijken dagelijks de draak te steken met
het eigen bestuur en dat van omliggende gemeenten. Het vuilnis
wordt gewoon illegaal verbrand, in bermen of bossen gemikt, dan-
wel in de buurgemeenten langs de stoep geplaatst in goedkope
vuilniszakken, waarvan jeer voor f. 2,20 enkele tientallen krijgt.
Eigenlijk wordt in Beesel kleinschalig duidelijk hoe burgers (en niet
te vergeten overheden) echt tegenover het afvalprobleem staan:
als je het maar kwijt bent, hoe doet er niet toe. Niet voor niets is
jarenlangNederlands afval,, meestal met medeweten van de diver-
se overheden, naar België en de voormalige DDR vervoerd. Niet
voor niets wordt Zuidhollands bouwafval in Oirsbeek gedumpt.
Zelf ben jeer dan vanaf en je buurland, buurgemeente of collega-
provincie ziet maar wat hij er mee doet. Dit alles is te wijten aan
gemakzucht, kortzichtig denken en een gebrek aan visie op de
milieuproblematiek.

toor naar het westen van het land.
Dat gaat volgens Van Noord boven
het werkgelegenheidsbelang in
Limburg.

Als de AID niet beter gaat functio-
neren, is dat volgens Van Noord
ook een forse belemmering voor hef
functioneren van het ministerie van
Landbouw. Dat is vooral in op-
spraak gekomen door alle perikelen
bij de AID. Volgens Van Noord
moet alles worden gedaan om die
'haperingen' bij Landbouw op te
heffen.

* moeten wel heel erg goede ar-
penten op tafel komen om het
I vies om het hoofdkantoor te ver-patsen niet op te volgen", zegt
?» Noord. Het Kamerlid doelt
"^mee op het vernietigende rap-
tt dat in juni werd uitgebracht

'er de AID. De geïsoleerde ligging
"^ het hoofdkantoor werd aange-
srd als een van de belangrijkste
ttoren voor het slecht functione-

r ll van de dienst. Die ligging werdsoorzaak voor de slechte commu-
eatie tussen het hoofdkantoor
et de regiokantoren en het minis-
'r'e van Landbouw, Natuurbeheer
II visserij genoemd. De landbouwoordvoerder van de

PvdA-fractie, het Limburgse Ka-
merlid Servaes Huys, zegt nog geen
definief standpunt over verplaat-
sing van het AID-hoofdkantoor (90
werknemers) te hebben. Evenals
Van Noord benadrukt hij echter dat
in het uitgebrachte rapport duidelij-
ke argumenten voor verplaatsing
naar voren zijn gebracht.

I het rapport (van de Rijksuniver-
,*it Leiden en het bureau Twijn-
-* Gudde) werd daarom de aanbe-eüttg gedaan het hoofdkantooraar een meer centraal in het land
,e'egen plaats over te hevelen.

Centraal
Dat gebrek aan visie — en een te onbegrensd vertrouwen in de
burger — kun je ook de gemeente Beesel verwijten. Niet alleen
waar het de dure afvalzak betreft, maar ook met betrekking tot de
plannen om reclamefolders, brochures en ander ongeadresseerd
drukwerk uit de brievenbussen te houden. De gemeente heeft anti-i
reclame stickers laten drukken. Hierop kunnen de inwoners aan-
kruisen wat ze nog wel willen ontvangen. Beesel wil zo bereiken
dat het overschot aan oud papier in de gemeente wordt terugge-
drongen, op straffe van een fikse boete per ongewenste zending
drukwerk. Maar hoe wil de gemeente controleren of er werkelijk
van een overtreding sprake is? De inwoners van Beesel hebben
zich vindingrijk getoond in het omzeilen van de dure zak en zien
nu wellicht een niéuw buitenkansje. Je plakt een sticker op je brie-
venbus, duwt zelf een ongewenst reclameblaadje door deklep en
kassa. Beesel, kortom, moet nog maar eens goed nadenken over
het (ongewenst) effect van zijn milieumaatregelen.

Problemen
„Er zijn grote problemen bij de
AID. Er moet alles aan worden ge-
daan om die op te lossen. Als uit
onafhankelijk onderzoek blijkt dat
verplaatsing noodzakelijk is, moet
jewelvan goede huizekomen om te
zeggen dat dat onzin is." Huys ver-
moedt dat Paulis' argument van 're-
gionale aard' is.

De aanbevelingen in het rapport
waren voor landbouwminister Buk-
man aanleidingeen stuurgroep in te
stellen die cm moest adviseren over
verplaatsing van het hoofdkantoor.

Over het voorlopige advies tot ver-
plaatsing is inmiddels grote com-
motie ontstaan.

Ineens Paulis is het argument vane geïsoleerde ligging en de resulte-
wide slechte communicatie echter
J^in. Bij andere rijksdiensten dier Van Den Haag terecht zijn geko-
r*n is daar geen sprake van, zegt

**Kamerlid. De problemen liggeno'gens Paulis in de AID zelf, niet
ü de geïsoleerde ligging Doortrek-

van het advies over de AID
J.J-J betekenen dat alle 'gespreide'
Jksdiensten terug moeten naarJen Haag.
°lgens Van Noord heeft fractiege-
?°t Paulis het rapport echter
echt gelezen. De analyse en de
-Ttbeveling in het stuk zijnvolgens!
etn glashelder. Een goed functioe-leren van de AID vereist volgens!
etrt verplaatsing van het hoofdkanl

Vuilnis gestort op
Maartenshoop Beesel

Wethouder Verleijsdonk ontkent afvaltoerisme

Asielzoekers over
hele land verspreid

Van onze verslaggever te zien wat er leeft onder het perso-
neel van het AID.

(de ondernemingsraad) en de amb-
tenarenbonden bij de besluitvor-
ming te betrekken.

" Asielzoekers verlaten Hotel Wilgenhof ir Valkenburg. Foto: frtts widdershoven

De gemeente Beesel heeft in juni
van dit jaar nieuwe afvalzakken in-
gevoerd, waarin het wekelijkse
huisvuil kan worden aangeboden.
De goedkope, gebruikelijke zakken
worden door de ophaaldienst niet
meer geaccepteerd. Beesel tracht
met deze maatregel de afvalberg te
verminderen.

BEESEL - Tapijten, een bankstel
en plastic kabels werden zondag-
avond aangetroffen op de St Maar-
tenshoop in Beesel. Inwoners van
dit dorp probeerden kennelijk zo
hun afval kwijt te raken, een manier
die aanzienlijk goedkoper was dan
het gebruik van de gemeemtelijke,
dure afvalzakken van ruim twee
gulden per stuk.

Van onze correspondente Dat is duidelijk. Maar, ook dat gaat
om incidenten. Ik heb alle wegcij-
fers van de buurgemeenten verza-1
meld en daaruit blijkt dat in Belfeld
en Swalmen niet meer zakken vol
afval worden aangeboden danvoor-
heen. Er is absoluut geen sprake
van afvaltoerisme en het stoort me
dat daar voortdurend over geschre-
ven wordt in de kranten. Het klopt
gewoon niet. Als je de hoeveelhe-
den papier, metaal en glas bekijkt,
die sinds de invoering van de dure
afvalzakken gescheiden worden
aangeboden, dan weet je precies
waar het afval uit de gemeente Bee-
selblijft. Niet bij de buurgemeenten
dus. Het lijkt wel of ons initiatief
kapot moet worden geschreven", al-
dus de Beeselse wethouder.

'Irritatie bij ons is steeds groter geworden'
gevoerd. Vorige week tenslotte
heeft directeur Havenith van het
opvangcentrum in Echt (hotel Wil-
genhof functioneert als dependance
van Echt, red.) gesproken met een
aantal asielzoekers. Meteen daarna
is de beslissing genomen om de
zaak te sluiten", aldus de woord-
voerster van het ministerie, die er
op wijst dat in de twee andere ho-
tels vrijwel geen problemen zijn. Verdere actie AID

hangt af van Bukman

Vervolg van pagina 1
L.a gesprekken tussen het mi-
fisterie en de advocaten van
fOtyel de asielzoekers als de
r°telexploitant ontstond er
Left duidelijke verbetering van,e situatie. De advocaten had-
I.cri voldoende vertrouwen inL e. gemaakte afspraken, waar-
jy de toezegging van het mi-isterie om meer toezicht te
°Uden een belangrijke rol

"Peelden. Het kort gedingefd afgeblazen.

De uitplaatsing werd gisteren hele-
maal begeleid door WVC. Ons land
telt momenteel ongeveer tachtig
noodopvangcentra. „De mensen uit
Valkenburg zijn nu verspreid over
het hele land. Ze zijn simpelweg
daar ondergebracht waar we plaats
hadden."

as kregen we de laatste weken
Pnieuw klachten, vrijwel dezelfde
■ln juni. Er zijn weer gesprekken

Dat sommige inwoners van Beesel
de milieuproblematiek niet serieus
nemen, bleek zondag tijdens het St.
Maartensfeest. „Takkebossen
mochten al jaren op de hoop wor-
den gegooid", zegt wethouder T.
Verleijsdonk. „Enkele inwoners
hebben dat toch wat te ruim geïn-
terpreteerd. Vandaar dat we inmid-
dels besloten hebben om het vol-
gend jaar maar helemaal niet meer
toe te staan dat er wat op de hoop
wordt gegooid."

Hoewel de 'kou even uit lucht is',
vreest het personeel dat de extra in-
gelaste ronde in het besluitvor-
mingsproces niet meer dan een
adempauze is. „Het lijkt erop dat ze
het verzet willen breken. Het duurt
al zo lang en de irritatie bij ons is
steeds groter geworden", viel onder
het personeel te horen.

KERKRADE - Het actiecomité van
de met verhuizing bedreigde Alge-
mene Inspectie Dienst (AID) heeft
gisteren een brief gestuurd naar het
ministerie van Landbouw waarin
wordt gevraagd te bevestigen dat
minister Bukman de adviezen van
de Stuurgroep, de dienstencommis-
sie en de bijzondere commissie in
gelijke mate zal wegen. Tevens
heeft het personeel een uitnodiging
aan de minister gericht om op korte
termijn naar Kerkrade te komen en

Het comité verwacht vanochtend
om tien uur een antwoord van het
ministerie. Dan zal het personeel
zich gaan beraden over eventuele
verdere acties.

Het personeel van de inspectie-
dienst reageerde gisteren lauw op
de toezeggingvan het ministerieom
niet alleen het advies van de Stuur-
groep te horen, maar ook de advie-
zen van de dienstcommissie AID

Van onze Haagse redacteur
DEN HAAG - Minister Maij-
Weggen van Verkeer en Waters-
taat piekert er niet over de nacht-
vluchten vanaf Luchthaven
Maastricht met onmiddellijke in-
gang te beëindigen. Er komt ook
geen aprte geluidzonering voor
de huidige Noord-zuidbaan. Maij
zei dit gisteren bij de voortgezet-
te behandeling van de begroting
Verkeer en Waterstaat 1992 in de
TweedeKamer.

Maij-Weggen:
geen einde aan
nachtvluchtenFaciliteiten

Hotelier Frans Zurstrassen vindt
het een goede zaak dat de asielzoe-
kers verhuizen naar andere opvang-
centra. „Bij veel noodopvangcentra
ontbreken nu eenmaal de noodza-
kelijke faciliteiten, ook voor wat
betreft de inzet van vreemdelingen-
dienst en politie."Volgens Zurstras-
sen zijn er in de laatste drie maan-
den nauwelijks problemen geweest.
Hij constateert dat er in elk noodop-
vangcentrum wel eens wat gebeurt.

; - Advocaat mr
.rlassenberg heeft namens der-; len asielzoekers, die gisteren
zijn vertrokken uit hotel Wilgen-

'Sof, een klacht tegen hotelierrans Zurstrassen ingediend bij
v£ hoofdofficier van Justitie.;wassenberg wil vervolging van

omdat deze, aldus
,j*e advocaat, zowel in woord als
■Jaad meermalen beledigend en
lscriminerend is opgetreden te-

§en de asielzoekers. Mocht de°*ficier van Justitie niet over-gaan tot vervolging dan wil Was-
senberg via het Hof in Den
j°osch een opdracht tot vervol-
?lr>g bewerkstelhgen.

°lgens mr Wassenberg is del°estand in hotel Wilgenhof de
patste maanden steeds verder
/^rslechterd. „De asielzoekers
berden regelmatig zeer onheus
,°egesproken, waarbij ook her-
aaldelijk opmerkingen over

*}Ur» huidskleur werden ge-
haakt. Ook in daden is Zur-
jrassen te ver gegaan in de laat-

fle maanden. Kamers stondenbijvoorbeeld leeg, terwijl op an-dere kamers zoveel mensen la-sen dat men zich nauwelijkskon
raaien. Die hele gang van zaken

"as onverteerbaar."
wassenberg vindt het zeer ver-heugend dat het ministerie zosnel heeft gereageerd op het uit-
drukkelijke verzoek om de Wil-senhof te sluiten. De advocaat
verwacht dat de officier van Jus-
utie zich eind deze week zal uit-
Preken over eventuele vervol-ging.

Advocaat eist
vervolging

van hotelier
De wethouder, die de milieuproble-
matiek in de gemeente nauwkeurig
volgt, meent echter dat het hier om
een incident gaat en niet om een 'le-
vendig afvaltoerisme', zoals wel
wordt beweerd sinds de invoering
van de dure afvalzakken. Inwoners
van Beesel en Reuver zouden de
goedkope afvalzakken regelmatig
in de buurgemeenten langs de
straat zetten. Wethouder Verleijs-
donk ontkent dat 'toerisme' stellig.
„Hier en daar verdwijnt er een zak.

Minder geld
voor Ou

Zij reageerde daarmee op de eis
van het kamerlid Peter Lank-
horst om die nachtvluchten
onmiddelijk stop te zetten omdat
het gerechtshof van Den Haag
op 26 september heeft geoor-
deeld dat die vluchten onrecht-
matig plaatsvinden. Er is name-
lijk nooit een wettelijk verplich-
te geluidzonering voor de
Noord-zuidbaan vastgesteld.
Maij wees Lankhorst er echter
op dat het Gerechtshof ook heeft
geoordeeld dat denachtvluchten
gewoon door mogen gaan omdat
de Luchthaven en het rijk an-
ders onevenredig grote schade
zouden leiden.

Woordvoerder Willem Brouwer van
het actiecomité sprak toch van een
winstpunt na het overleg van de
vakcentrales met de secretaris-
generaal van het departement.
Brouwer wil de discussie de ko-
mende tijd een ander karakter ge-
ven. „We moeten onze actie kracht
bijzetten door te wijzen op het her-
structureringsbeleid van de over-
heid." Daarmee refereerde hij aan
de woorden van burgemeester
Mans van Kerkrade die met de wet-
houders Smeijsters, Bogman en
Van Leeuwenstein hun vergadering
hadden onderbroken om de AI-
D'ers een hart onder de riem te
komen steken en om de 'tamtam
naar buiten te versterken.
„Premier Lubbers constateert dat
de spreiding van overheidsdiensten
klaar is. Maar dat betekent niet dat
je alles ook weer kunt afbreken. Als
we vandaag zouden zeggen 'Neem
dat AID-kantoor maar', dan lopen
we het risico dat het kantoor van
Defensie ook wordt weggenomen.
Er is een tendens in het westen van
het land die lijkt te zeggen dat in
Limburg al genoeg miljoenen zijn
gestopt. Maar we kunnen de PNL-
gelden niet missen en we kunnen
de AID niet missen", aldus burge-
meester Mans.

DEN HAAG - De Open Universi-
teit (OU) moet 29,2 miljoen gulden
van de bedrijfsreserve afstaan aan
een eenmalige subsidie van 63,8
miljoen gulden aan de Universiteit
voor Bedrijfskunde Nijenrode. Dat
is het voorstel van minister Ritzen
in de tweede nota van wijziging van
de onderwijsbegroting. De OU
vreest door deze plannen in liquidi-
teitsproblemen te komen en heeft
in een brief aan de Tweede Kamer
haar onvrede met het voorstel van
de minister kenbaar gemaakt.

Het Kerkraadse college beloofde
gisteren langs de geëigende poli-
tieke kanalen inderdaad de nodige
'tamtam' te maken. Wel benadruk-
ten de bestuurders dat daarbij de
gevolgen voor Kerkrade als speer-
punt worden gepresenteerd en niet
de problemen binnen het AID.

De minister liet in een reactie aan
de Open Universiteit weten, geen
aanleiding te zien om zijn voorstel
te wijzigen. Tijdens de bespreking
van de onderwijsbegroting zijn gis-
teren door PvdA-er Tineke Netelen-
bos en CDA-er Hans Huibers vra-
gen gesteld naar aanleiding van de
bezorgde brief van de OU. Morgen
zal de minister op de kamervragen
antwoorden.

Vanuit die laatste bepaling van
het Gerechtshof kwam de be-
windsvrouw tot de opmerkelijke*
constatering dat zij daarom ook
niet van plan is de door het hof
verlangde geluidzonering voor
de huidige Noord-zuidbaan op te
laten stellen. De geluidzonering
van die baan, belangrijk voor de
woningisolatie, zal onderdeel uit-
maken van de plannen voor de
aanleg van de Oost-westbaan, zo
liet Maij vorige week al blijken.
Na dit deels opmerkelijke ant-
woord van de bewindsvrouw liet
Lankhorst het er voorlopig maar*,
bij zitten. Het Kamerlid Feenstra.
(PvdA) heeft over de uitspraak'
van het hof nog schriftelijke vrC-»;
gen gesteld. Z*Z'

Woensdag 13 november 1991 "17
Limburgs dagblad _[ Limburg

CDA verdeeld over
verhuizing van AID



Paulis neemt daarmee een sugges-
tie over van de fractievoorzitter van
daPvdA in de TweedeKamer, Thijs
Wöltgens. Die sprak zich maandag
vierkant uit tegen de plannen van
partijgenoot d'Ancona. Als alterna-
tieven opperde hij geleidelijke af-
bouw of meer geld voor cultuurbe-
leid in Limburg. Beide voorstellen
zullen d'Ancona veel geld kosten.

zou worden

Paulis pleidooi voor een gefaseerde
afbouwvan de PNL-subsidies is op-
merkelijk. Voor een dergelijk idee
van de Limburgse Kamerleden was
eerder geen steun te vinden in de
CDA-fractie. De fractievoorzitter
van het CDA in de Tweede Kamer,
Elco Brinkman, liet bij de algemene'
beschouwingen zelfs weten de in-
greep te steunen als Limburg op
een ander terrein gecompenseerd

JosB. ontkende alles. Volgens ijbracht hij de nacht door bij j
vriendin en vertrok de volgel
dag naar Oostenrijk om daar sM
te geven. Het betreffende m^spreekt dat echter tegen, terwijll^
zijn verblijf in Oostenrijk niet]
vestigd kon worden. De rechtM
doet over veertien dagen uitspr^

SIMPELVELD - Voor de de"
maal in een jaar tijd is uit een *land in Simpelveld vee gestolen'
keer raakte eigenaar Mathieu d«
Haye twee koeien kwijt, een zW
bont en een blauwgrijs exempl3
en een roodbruine pink-stier.
De diefstal vond vorige week pW
in de nacht van donderdag op
dag. DeRijkspolitie heeft de zaa"
onderzoek. Bovendien heeft
eigenaar 'een flink geldbedrag'
het vooruitzicht gesteld voor e
bruikbare tip die naar de dader(s'
het gestolen vee leidt.

Weer vee uit
wei gestolen

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „Zou Jos zo stom
zijn S. te overvallen, terwijl hij weet
dat deze hem zou herkennen?" Dat
vroeg advocaat mrKeulers zich gis-
teren af voor de rechtbank in Maas-
tricht. Hij verdedigde de 25-jarige
Heerlenaar Jos 8., die ervan ver-
dachtwordt in de nacht voor carna-
val dit jaar met een mededader
bedrijfsleider S. van een Zuidlim-
burgs vakantiecentrum te hebben
overvallen. Onder bedreiging van
een mes werd de man gedwongen
geld af te geven. Jos B. ontkent,
maar het 46-jarige slachtoffer zegt
met stelligheid hem te herkennen.
Gedurende vier jaar hadden de
twee een soort vader-zoon relatie.
Aan de relatie kwam in 1988 een
einde toen Jos veroordeeld werd
voor een overval op zijn verzorger.
„Maar ik ben niet boos op hem, ook
nu niet, nu het voor de tweede keer
is gebeurd," aldus S. gisteren.
De raadsman van de verdachte
noemde het verhaal van het slacht-
offer 'merkwaardig' en meende dat
daarmee de schuld van Jos B. niet
bewezen was. Hij vroeg vrijspraak.
Officier van justitie mr Hermans
sprak echter van 'meer dan vol-
doende bewijs', omdat naast de her-
kenning door S. speurhonden tot
twee maal toe de geur van B. had-
den waargenomen op de plaatsen
van het misdrijf.

CDA en PvdA verwerpen
mestplan Landbouwschap

'Gevaar van groeiende veestapel is groot'
Staatssecretaris VanRooy heeft gis-
teren overigens mede namens pre-
mier Lubbers in antwoord op
schriftelijke vragen van het Kamer-
lid Van Rey (VVD) geschreven Lim-
burg niet als 'wingewest' te be-
schouwen. Van Rey verwees daar-
bij naar een opmerking in die
richting van gouverneur Masten-
broek, die zeer verbolgen is over de
gevolgen van de rijksbezuinigingen
in de provincie.

Wingewest

lengehaltes in de mest drastisch
Worden verminderd, aldus het
schap. Zo worden de boeren verant-
woordelijk gemaakt voor de mest
van hun eigen veestapel.
Dit doel moet bereikt worden door
boeren al vanaf 1993 een mineralen-
boekhouding"te laten bijhouden.
Dat zou moeten gebeuren op vrij-
willige basis, zo maakte voorzitter
J. Mares van het Landbouwschap
duidelijk. De boeren kunnen dan
volgens hem al aan dieaanpak wen-
nen. In 1995 wordt het voeren van
een mineralenboekhoudingvolgens
de kabinetsplannen verplicht.

Speeksel
Toen S. in zijn woning volgens de
overvallers niet genoeg geld bij zich
bleek te hebben, dwongen ze hem
mee te rijden naar het vakantiecen-
trum om daar de kluis te openen.
Een speekseltest in het gerechtelijk
laboratorium wees volgens de offi-
cier uit dat het heel goed mogelijk
was dat een van de sigarettepeuken
in de auto waarmee de rit was ge-
maakt door Jos gerookt was.
Hij eiste een jaar gevangenisstraf.
„Omdat verdachte een onderzoeks-
rapport van dereclassering onnodig
acht, weet ik niets van zijn omstan-
digheden," lichtte hij de volgens
hem zware eis toe.Daaronder bevinden zich de 600

PNL-banen bij WVC, maar ook om
nog eens 450 (voormalige) PNL-
banen bij andere ministeriesen pro-
vinciale diensten.

Daardoor dreigen, zoals ook het
Provinciaal Sociaal-Economisch
Overlegorgaan Limburg (PSEOL)
in brandbrieven aan de Tweede Ka-
mer en het kabinet heeft gemeld, in
totaal 2100-2600 arbeidsplaatsen te
verdwijnen. CDA-woordvoerder Van Noord en

zijn PvdA-collega Huys noemen het
positief dat het Landbouwschap
met een - door de hele sector ge-
steund - plan komt. Zij vinden het
voorstel echter te mager om als al-
ternatief te kunnen dienen voor de
kabinetsplannen, zoals het schap
wil.

DEN HAAG - De regeringspartijen
CDA en PvdA vinden het alternatie-
ve plan van het Landbouwschap
voor de aanpak van het mestpro-
bleem 'onvoldoende. Volgens de
landbouw-woordvoerders van deze
fracties blijft met dit plan het risico
bestaan dat de veestapel verder
groeit. Beide fracties zullen volgen-
de week bij de behandeling van de
landbouwbegroting dan ook hun
steun geven aan de kabinetsvoor-
stellen.

Het kabinet wil maatregelen nemen
om te verhinderen dat de mestpro-

duktie verder stijgt. Daarmee moet
worden voorkomen dat de proble-
matiek op korte termijn verergert.
De mestproduktierechten worden
daarom verlaagd en in schone ge-
bieden mag minderworden uitgere-
den. De afgelopen weken zijn enke-
le tienduizenden boeren tegen deze
plannen te hoop gelopen.

Het alternatief van het Landbouw-
schap komt erop neer dat het mest-
probleem via technische middelen
moet worden aangepakt. Door ge-
bruik te maken van moderne vee-
voertechnieken kunnen de minera-

Van Rooy betreurt dat zeer, maar
bestrijdt dat het kabinet geen be-
langstelling meer zou hebben voor
Limburg. Zij verwijst daarbij naar
de voortgezette economische hulp
voor Zuid-Limburg. Overeenstemming Philips over verkoop

Circle over naar Digital

Het overlegorgaan wil onder meer
dat de PNL-arbeidsplaatsen volle-
dig behouden blijven, een wens
waaraan het kabinet zoals Van
Rooy schrijft niet tegemoet kan ko-
men.

Met het verlies aan arbeidsplaatsen
bü grote bedrijven als DSM, Volvo
en toeleveranciers dreigen volgens
PSEOL in totaal vijf- tot zesduizend
banen te verdwijnen. Daardoor
komt het werkloosheidspercentage
weer fors boven het landelijk ge-
middelde te liggen en wordt het
succesvolle herstelbeleid in Lim-
burg te niet gedaan, oordeelt
PSEOL.

Volgens het PSEOL, waarin ook ge-
deputeerde staten ztting hebben,
staan overigens naast de PNL-
banen ook bij de rijksdiensten in
Limburg nog eens 1000 tot 1500 ba-
nen op de tocht. Daaronder 350 ar-
beidsplaatsen bij het ABP (150 als
gevolg van de reorganisatie, 200
door het mogelijk wegvallenvan de
uitvoering voorziening gehandicap-
ten).

„In totaal krijgt Digital door de
overname van de computeractivitei-
ten ongeveer 7000 medewerkers
van Philips in dienst. Het belang
van Circle, met 110 medewerkers, is
in deze transactie te verwaarlozen."
Smits heeft begrepen dat Digital

Van onze redactie economie
HEERLEN - Philips heeft definitief
overeenstemming bereikt met Digi-
tal over de verkoop van activiteiten
van de divisie Information Systems.
Tot die activiteiten behoort ook
Philips-dochter Circle Information
Systems in Heerlen. Volgens Circle-
directeur Herman Smits verandert
er weinig nu het softwarebedrijf in
handen is van het Amerikaanse
concern.

geen plannen heeft om de positie
van het Heerlense bedrijf te veran-
deren. Circle huist al jaren in een
gehuurd tijdelijk onderkomen aan
de Heerlense Huskensweg. Het
huurcontract loopt in 1993 af. Smits
heeft burgemeester Van Zeil al toe-
gezegd dat Circle ook na die tijd in
Heerlen blijft, wellicht in het te
bouwen Teleportgebouwin het cen-
trum. Van Zeil was ongerust over
een mogelijke verhuizing van Circ-
le, omdat het bedrijf landelijk werkt
en slechts een kwart van de omzet
in deze regio behaalt. Een centraler
vestigingspunt zou dus voor de
hand liggen. Het bedrijf heeft al een
kleine vestiging in het midden van
het land. Circle is voortgekomen uit
de voormalige rijksdienst Compu-
ter Centrum Limburg.

Digital is een van de grote concerns
in de wereld op het gebiedvan com-
puternetwerken en diensten. Het
concern heeft 115.300 mensen in
dienst. In Nederland zijn er negen
vestigingen, waar in totaal 2000'
mensen werken.
Philips en Digital kwamen in juli
van dit jaar tot een beginselak-
koord. Er ontstond de nodige on-
rust onder het personeel.
De ondernemingsraden van de ves-
tigingen in Apeldoorn en Den Haag
hebben echter uiteindelijk inge-
stemd met de transactie. De bonden
hebben zich schoorvoetend bij de
zaak neergelegd. Hun grootste pro-
bleem was, dat Digital geen cao
kent. In september kreeg de trans-
actie al het groenelicht van de Eu-
ropese commissie in Brussel.

Gezelligheidsclub
jonge ondernemer

Woensdag 13 november 1991 i18

Kabinet: Limburg geen wingewest Van onze redactie economie
HEERLEN - Startende en al en-
kele jaren actieve ondernemers
in de Mijnstreek krijgen een ei-
gen sociëteit. Daar kunnen ze
ervaringen uitwisselen en praten
over de problemen bij het opzet-
ten van een bedrijf.CDA-Kamerlid tegen

bezuiniging d'Ancona
twee jaar aan het proberen een
dergelijk ontmoetingspunt voor
startende ondernemers en hun
iets ervarener collega's op poten
te zetten. Twee weken geleden
kwam het plan in een stroomver-
snelling toen het Streekgewest
een Efro-subsidie toezegde van

’ 22.500,-.

voorbeeld sponsors een eige
leven kunnen leiden. De Kam'
van Koophandel zal in het ol
richtingsjaar de nodige secreti
riaatswerkzaamheden verrid
ten. Begin 1992 wordt de eerst
vergadering gehouden. Volge»
Berkhof komen zon tweedu
zend bedrijfjes in de Mijnstree
voor een lidmaatschap in aai
merking. Hij is voorlopig echt*
tevreden met zon zeventig dcc
nemers.

Dat geld is alleen bedoeld voor
het eerste jaar. Daarna moet de
sociëteit met de hulp van bij-De Kamer van Koophandel is al

Het plan voor deze 'jonge bedrij-
yen-sociëteit' komt van de Heer-
lense Kamer van Koophandel.
Volgens initiatiefnemer Martin
Berkhof hebben jonge onderne-
mers grote behoefte aan het uit-
wisselen van ervaringen met 'lot-
genoten': gesprekken 'in de
wandelgangen' waar ze bij ande-
re gelegenheden niet aan toe
komen.

NS-loods in brand

officiële mededeling
Gemeente Schinnen

BEKENDMAKING
De burgemeester van Schink
brengt ter openbare kennis dat ij
ingang van 14 november 1991, geCj
rende een maand ter secretarie,'
deling Ruimtelijke Ordening
Volkshuisvesting kamer 2.06, vf>
een ieder ter inzage ligt de parU'
wijziging van de gebruiksvo*
schriften behorende bij de beste
mingsplannen buitengebied van
voormalige gemeenten Schink
Oirsbeek en Amstenrade.
Een ieder die bezwaren heeft te#
bovenvermeld bestemmingspl
kan deze binnen de bovenverm.6l
termijn schriftelijk ter kennis brö
gen van de gemeenteraad.
Schinnen, 13 november 1991

De burgemeester voornoe^
F.I.J. Loefen
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Enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor persoonlijke leningen en doorlopende
kredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 maanden) zijn ook mogelijk.
I PERSOONLIJKE LENINGEN

BEDRAG IN I TERÜGTË I MND. BEDRAG EFFEKTIEVE MND. BEDRAG VOLGENS EFFEKTIEVE \HANDEN BETALEN IN VOLGENS MINIMUM JAARRENTE WETTELIJK MAXIMUM JAARRENTE
6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7%

12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5%
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1%
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2%35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8%
50.001,- 84 mnd 915,07 14.0% 933,79 * 14.8%

DOORLOPENDE KREDIETEN
KREDIET I U BETAALT I RENTE VOLGENS MIN. TARIEF THEOR. I RENTE VOLGENS MAK. TARIEF THEOR.LIMIET PER MAAND per maand eff. jaarrenle LOOPTIJD per maand eff. jaarrenle LOOPTIJD

6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd|50.100,- 11002,- 11.100% 14.0% [73 mnd | 1.283% 16.5% |81 mnd

Leningen vanaf ’. 1000,-- tot/. 200.000,- zijn mogelijk ZONDER
onderpand of borg. Desgewenst met lange looptijd , DUS LAGE
LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding.
WIJ REGELEN ALLES BINNEN ÉÉN DAG, en bezorgen het geld óók
kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen lopen? Dat hoeft géén
bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies.
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Raadsman: 'Zou Jos zo slom zijn'A
Slachtoffer herkenl
'zoon' als overvalle

Van onze Haagse redacteur
DEN HAAG - Minister d'An-
cona van WVC mag volgens
het Limburgse CDA-Kamerlid
Walter Paulis niet in één keer
een eind maken aan de PNL-
subsidies voor Limburg. Door
die bezuinigingsmaatregel
(opbrengst 34 miljoen gulden)
dreigen ingaande 1993 zeshon-
derd arbeidsplaatsen in de
provincie verloren te gaan.
Volgens Paulis, sprekend als
fractiewoordvoerder ambtena-
renzaken, moéten de subsidies
voor Limburg geleidelijk wor-
den afgebouwd.

Limburg

" In de bedrijfshal van
de NS-hoofdwerkplaats
in Haarlem brak gister-
middag brand uit. In de
hal worden treinen van
oude asbestisolatie ont-
daan. Het vuur is ver-
moedelijkontstaan in een
treinstel dat daar stond.
De hal is geheel verwoest.
De schade loopt in de mil-
joenen guldens. Op de fo-
to; Brandweerlieden van
NS duwen een treinstel
weg van de brandende
loods.



MAASTRICHT:
- wo. 13/11: 'Kabardinka', folklore
door een dansgezelschap uit Kauka-
sië.

beepswerf Maasdok bv in Maas-
=ht wil alsnog een werkvergun-
*g voor twintig Poolse werkne-
irs. De Raad van State behandel-
gisteren met spoed het verzoek

1 de werf en van de twintig Polen'
i het ministerie van Sociale Za-
ft te dwingen de vergunningen af
geven.

!N HAAG/MAASTRICHT Bij het ministerie vindt men echter
dat Maasdok onvoldoende moeite
heeft gedaan om EG-burgers te vin-
den. In het contract voor de bouw
van het casco stond tevoren al ver-
meld dat de groep Polen ingehuurd
zou worden, zo bleek gisteren tij-
dens de zitting. Daarom komt het
ministerie niet met de vergunnin-
gen over de brug.

In de theaters
KERKRADE:
- wo. 13/11: Amsterdam Wind Orche-
stra onder leiding van Heinz Friesen.
solist Walter Boeykens.

bioscopen
HEERLEN

Royal: Thelma and Louise, di
t/m do 18.15 en 20.30 uur. Rivoli:
Spymaker; the secret life of lan
Fleming, di t/m do 18.45 en 20.45
uur. Maxim: Out for justice, dag.
18.45 en 20.45 uur. H5: Termina-
tor 2, dag. 14.30 18 en 21 uur.
Robin Hood; prince of thieves,
dag. 14 18.15 en 21.15 uur. Inten-
sive Care, dag. 14 19 en 21.15
uur. Another You, dag. 19 en
21.30 uur, di do ook 14 uur.Asse-
poester, wo 14 en 15.30 uur. The
naked gun 2 1/2, dag. 19 en 21.15
uur, di do ook 14 uur. Beertje
Sebastiaan, wo 14 en 15.30 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: The Doors.
Wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Thelma and Louise, dag.
18.30 en 21.15 uur, wo ook 14.30
uur. Dying young, dag. 18.30 en
21.15 uur. Jungle book, wo 14.30
uur. Stanno tutti bene, dag. 18.30
en 21.15 uur, wo ook 14.30 uur.
Intensive care, dag. 18.30 uur.
Dances with wolves, dag. 20.30
uur. Ciné-K: Prospero's books,
dag. 21 uur. Cinema-Palace: Ter-
minator 2, dag. 20.30 uur,wo ook
17 uur, wo ook 13.45 uur. Robin
Hood; prince of thieves, dag.
20.45 uur, wo ook 17.15 uur, wo
ook 14 uur. Another You, dag.
19.15 en 21.30 uur. Assepoester,
wo 14 en 16 uur. Lumière: Teo-
rema, di t/m do 20 uur. 40m2
Deutschland, dag. 21 uur. De
Provincie, di t/m do 22 uur.

GELEEN
Roxy: Robin Hood: prince of
thieves, dag. 20.30 uur. Studio
Anders: Dying young, dag. 20.30
uur.

SITTARD
Forum: Terminator 2, dag. 20.30
uur. Not without my daughter,
dag. 20.30 uur. Assepoester, wo
14 uur. Filmhuis Sittard: Hal
faouine, wo 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Terminator
2, dag. beh. Wo 20.30 uur. The.
naked gun 2 1/2, dag. beh. Wo
20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Switch, di t/m do 20.30
uur. Royaline: Terminator 2,
dag. 20.30 uur. Turtles 2, wo
14.30 uur.

DOOR GRAZIELLA RUNCHINA

" 'Als je geen hondetaai spreekt moet je geen hond nemen en zeker geen pitbull,' meent de beheerder van het dierenasiel.
Foto: CHRISTA HALBESMA

HEERLEN - Zijn kracht en vals-
heid zijn alom besproken. Door
Sommigen wordt hij nog steeds
beschouwd als een kille afma-
ker. Pitbull-liefhebbers blijven
bet dier echter verdedigen, al
doen ze dat nu niet meer onder
de vlag van de Pitbullclub, die
twaalf jaarheeft bestaan. Pitbull-
bezitters zijn moeilijk op te spo-
ren en mijden de publiciteit. Het
bebben van een pitbull lijkt zo
Verdacht veel op verboden.wa-
penbezit. „Door de negatieve
Publiciteit van de laatste jaren
en het afgekondigde verbod,"
*egt Van Ginneken, „het logi-
sche gevolg."

Redding
Het aantal pitbulls in Nederland
is teruggelopen van tienduizend,
enkele jaren geleden, naar vijf-
duizendnu. Dat de honden nooit
als ras zijn erkend, beschouwen
de pitbull-liefhebbers nu als hun
redding. „Als de club niet meer
bestaat, zijn de honden op papier
Verdwenen en hebben we niets
fileer te vrezen", zegt de voorma-
lige voorzitter. Een pitbull is
geenrashond maar een bastaard.
i.Een eigenaar van een pitbull
loopt voortaan gewoon met een
kruising tussen een labrador en
een boxer op het grasveldje of
trottoir," vervolgt Van Ginne-
ken. „Dit is gewoon een tacti-
sche zet".

de pitbull door het afgekondigde
verbod en door het verdwijnen
van de club geheeluit Nederland
zal verdwijnen.

hond nemen, en zeker geen pit-
bull". Van Ginneken van de op-
geheven Pitbullclub erkent dat.
Mensen die hun hond uitrusten
met een met spijkers bezet borst-
tujg, rekent hij 'tot het kaliber
dat hij kan missen. „Die moeten
zonodig omdat ze problemen
hebben met hun eigen presenta-
tie," meent hij.

Een woordvoerder van de Die-
renbescherming komt met de-
zelfde conclusie. Ook hij vindt
dat pitbullbezitters wel degelijk
kunnen worden aangepakt. „Het
wetsvoorstel spreekt niet voor
niets van 'honden van het pitt-
bull-terriërtype", meldt hij.
De activiteiten van de Pitbull-
club, het organiseren van pit-

Muilkorfgebod
België heeft al langer de oorlog
aan de pitbull verklaard. Daar is
het al drie jaarverboden een pit-

Veel dieren werden naar het
asiel gebracht of afgemaakt. De
populaire pitbull van enkele ja-
ren geleden is uit de gratie. Onte-
recht vinden de liefhebbers nog
steeds. „Onrechtvaardig," vindt
beheerder De Boer van het die-
renasiel in Heerlen. „De laatste
twee jaar heb ik er een stuk of
tien hier gehad. Allemaal even
lief. Maar niet iedereen is ge-
schikt als baas van een pitbull",
zegt De Boer. „Als je geen hon-
detaai spreekt, moet je geen

Hondetaai

Dat is wel waar de Dierenbe-
schermingnaar streeft. „Wij plei-
ten voor een algeheel fokverbod,
zoals dat binnenkort van kracht
wordt", zegt Ans Groenewegen,
voorlichtster bij de Dierenbe-
scherming in Den Haag. „En de
honden die er al zijn, moeten ge-
registreerd worden". „Door het
intensief fokken van de hond, is
de pitbull doodgefokt", zegt
Groenenwegen. „Hierdoor is de
pitbull niet zonder meer de hond
die binnen huiselijke kring opti-
maal kan functioneren. De bijt-
drempel is laag". Met als tragisch
dieptepunt het nieuws over de
twee peuters die vorig jaar over-
leden aan de verwondingen die
een agressieve pitbull hun toe-
bracht.

buil te houden. Hondenliefheb-
bers die toch voor de bijtgrage
viervoeter kiezen, worden ver-
volgd wegens verboden wapen-
bezit. In Nederland is het nog
niet zo ver. Wel houden verschil-
lende gemeentes er strengere
regels op na. In verschillende
steden geldt al een aanlijn- en
muilkorfgebod. Registratieplicht
is er nog niet.

Scheepswerf Maasdok
wil werkvergunning
voor Poolse vaklui

bull-keuringen en het uitgeven
van het tijdschrift 'Hot Dog Ma-
gazine', worden overgenomen
door Animal Research Founda-
tion Europe, een vereniging die
zich bezighoudt met de belan-
genbehartiging van bedreigde
hondesoorten.

- wo. 13/11: lunchconcert met Berent
Korfker, viool en Kana Yamaguchi,
piano (12.30 uur).

ROERMOND:
- wo. 13/11: 'Morgenster', jeugdthea-
ter door Martin Mens (8-12 jaar).

„Daar zorgt de Research Foun-
dation wel voor," zegt hij. „De
pitbull is immers een bedreigd
dier dat zich wel kan, maar niet
mag voortplanten".Van Ginneke verwacht niet dat

Plan voor
European

Law School
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De rechtenfacuh
teit van de Rijksuniversiteit Lim-
burg begint volgend jaar september
met een eenjarige postdoctorale op-
leiding Europees Recht, die de ves-
tiging van een European Law
School in Maastricht moet voorbe-
reiden.

Volgens de decaan van de faculteit,
prof. mr F. Stroink, is een volwaar-
dige opleiding Europees recht nu
nog niet mogelijk omdat het Acade-
misch Statuut een bepaalde hoe-
veelheid kennis vao het Nederlands
recht voorschrijft voor in Neder-
land op te leiden rechtswetenschap-
pers. Verwacht wordt dat het Aca-
demisch Statuut volgend jaarwordt
afgeschaft, zodat faculteiten meer
vrijheid krijgen bij het samenstel-
len van hun programma.

De European Law School zal op
den duur voorzien in drie jaar ver-
gelijkende rechtenstudie en een
jaar specialisatie in het recht van
het land waar de afgestudeerde zich
wil vestigen.

" Belgische studentenverenigingen geven al voor de opening van het Eerste Nederlandse
Studentenzangfeest gisteren in Maastricht een voorproefje van hun kunnen.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN)
[i °lgens de leiding van de werf was
*[Jet contracteren van de Polen een"?°odgreep, omdat vakbekwame
J:\ederlandse of EG-scheepslassers
jfaet te vinden waren.

De Raad van State doet woensdag
uitspraak.

Het casco moet op 15 november af-
geleverd worden, maar volgens de
leiding van de werf is het werk een
maand achter op schema. Wanneer
de vergunningen alsnog worden
verleend, moeten de Polen uiterlijk
op 28 november ons land verlaten.

„Het is toch algemeen bekend dat
aan goede scheepslassers een struk-
tureel gebrek bestaat," verdedigde
raadsman mr. A. van Driel gisteren
de handelwijze van de werf. Hij
meldde daarnaast dat Maasdok
door een Maastrichts advokaat ver-
keerd was voorgelicht over de juri-
dische haalbaarheidvan de arbeids-
overeenkomsten met de Polen.

* de scheepswerf in Gdansk,
'amen eind juni naar Maastricht,

r*dat ze tevoren thuis met goed ge-
°lg een lasexamen hadden afge-
*§d. Maasdok had hen ingehuurd
►°.or de bouw van een tankercasco.
'Udens een politiecontrole eind juli

aan het licht dat de Polen
"°iider vergunning werkten. Ze

terug naar hun vaderland,
JJaar werden een maand later door

opnieuw naar Nederland
-ehaald.

Polen, voormalige werknemers

gebracht om te zingen," zei Mi-
chiel van Gaaien van studenten-
vereniging Circumflex, wijzend
op de honderden aanwezigen.
Hij telde acht Nederlandse en
zes Belgische afvaardigingen.

Ludwig Forum
in problemen

'Hel moet geen zatte bende worden'

Studenten zingen
massaal 'Io Vivat'

zetten,

Circumflex was door het lu-
strumcomitévan de Rijksuniver-
siteit Limburg gevraagd ook iets
te doen ter gelegenheid van het
15-jarig bestaan. Besloten werd
een nieuwe traditie op poten te

Van onze verslaggever
AKEN - Het Ludwig Forum voor
internationale kunst in Aken ver-
keert in ernstigepersonele en finan-
ciële problemen. Akens jongste
prestige-object aan de Jülicher
Strafte zal daardoor hoogstwaar-
schijnlijk het aantal geplande ten-
toonstellingen moeten inperken.
Dat blijkt uit een bericht van het
Akense stadsbestuur.

De personele problemen doen zich
voor op diverse fronten. Zo is er een
structureel tekort aan medewerkers
voor de opbouw van exposities.
Meestal moet er een beroep worden
gedaan op hulpkrachten. Ook zou-
den er bij de bewaking en admini-
stratie te weinig mensenzijn en is er
te weinig opslagruimte.

geert dekker

Voor wat betreft de financiële situa-
tie denkt het bestuur dat voor het
jaar 1992 op een tekort moet wor-
den gerekend. Volgens het rapport
heeft het Ludwig Forum veel meer
geld nodig en zullen begrotings-
technisch de nodige correcties
noodzakelijk zijn.

MAASTRICHT
Natuurhistorisch Museum, De Bos-
quetplein 6-7. Tentoonstelling 'Ogen
bedrogen. Open ma t/m vr 10-12.30en
13.30- 17 uur, za en zo 14-17 uur.
Amarna , Rechtstraat 84. Expositie
'Eigenzinnige mode - Kunstzinnige
mode', expositie van Nederlandse en
Duitse ontwerpers. T/m 16/11, open di
t/m vr 11 tot 18 uur, do tot 21 uur en
za van 11 tot 17 uur. Galerie Dis , Ta-
felstraat 28. Expositie van Marianne
van der Heyden en Henk Wolvers.
T/m 20/11, open wo t/m zo van 13-18
uur. Galerie Anny van denBesselaar,
Tafelstraat 6a. Expositie van Michaei
van den Besselaar, geopend van do
t/m zo 13-17.30 uur. Galerie Wanda
Reiff, Rechtstraat 43. Tentoonstelling
van JanKnap en Nicola de Maria. T/m
22/12, open di t/m za van 11-17 uur.
Galerie Wolfs, Hoogbrugstraat 69. Ex-
positie van Raph de Haas. T/m 24/11,
open wo en vr 14-18uur, do 18-20 uur,
za 10-17 uur en zo 13-17 uur. Bonne-
fantenmuseum, Dominikanerplein 5.
Expositie 'Hemel & Aarde - Werelden
van verbeelding. Van 23/11 t/m 23/2
1992. Galerie Artisart, Grote Gracht
43. Werk van Lidy Hoewaer en Frans
van Oirschot. T/m 16/11, open di t7m za
13.30 tot 17.30 uur. Stichting Kunst
en Cultuur Limburg, Hoogbrugstraat
72a. Straattheaterfoto's van Cor
Weerts. T/m 22/11, open ma t/m vr van
9-17 uur. Verpleegkliniek 'De zeven
Bronnen', Lovendaalhoeve 30. Expo-
sitie met werk van de kunstschilder
Jef Tonnaer. T/m 3/12, open dag van
10-20 uur. Galerie 'De witte Roaf,

Tongerseplein 2a. Expositie 'De Kon-
frontatie' van Wim Mestriner. T/m 2/1
1992, open van ma t/m vr tijdens kan-
tooruren, za en zo volgens afspraak,
Artifort, St. Annalaan 23. Expositie
'Maastrichtse Kunstenaars NU. T/m
6/1 1992, open ma t/m vr van 10-17uur,
za van 10-16 uur. Het Gouvernement,
Limburglaan 10. Expositie 'Kunstig
gedrukteBoeken. T/m 29/11, geopend
op werkdagen van 9-17 uur. Galerie
Fah, Brusselsestraat 80. Expositie van
Willy Welter. T/m 29/11, open van vr
t/m zo van 13-17 uur. Galerie Simera,
Bogaardenstraat 40b. Expositie van
Richard T. Brewer, Krien Clevis, Evi-
ca Dolofsjak, Vladimir Jovanovic en
Trudy van Soest. T/m 7/12, open wo
t/m za 13.30-18 uur. Galerie en kunst-
handel Felix, Wijckerbrugstraat 16.
Tentoonstelling van Han Kniphorst
en Rene Glaser. T/m 30/11. Galerie
Schuwirth & van Noorden, Recht-
straat 64. Expositie van Hans Mutsers.
T/m 15/12, open do t/m za van 14-18
uur. Hotelschool Maastricht Kasteel
Bethlehem, Bethlehemseweg 2. Ten-
toonstelling van Marianna Aartsen,
Fons Bloemen, Ger Boosten, Jos Cae-
len, Berna Esselaar, Marco Jurien, Jan
Nelissen, Guusje van Noorden, Jacq
Poell, Gerard Schuwirth, Miriam
Slaats, Armelies Verhey en Marij Stul-
tiens. Geopend vr 15/11 van 16-22 uur
en za 16/11 van 13-18 uur.

exposities
BRUNSSUM
Bestuurscentrum, Expositie van de
Limburgse Kunstkring. T/m 14/11,
open gedurende kantooruren. Ont-
moetingscentrum dr Brikke Oave,
Lindeplein sa. Expositie van Jef Wis-
haupt. T/m 25/11, open ma t/m vr van
10-12, van 14-17 uur, 19-21 uur en zo
15-17 uur. Galerie Het Kijkraam,
Akerstraat 124. Dubbelexpositie van
Enny Hardy en Frans Salden. Tevens
werk van de overleden kunstenaar
Mat Wanders. T/n 1/12, open di t/m zo
14-18uur.

Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20.00 uur.

MAASTRICHT - „Het is niet de
bedoeling dat we een zatte ben-
de krijgen," had de woordvoer-
der van de studentenvereniging
nog zo gewaarschuwd. Maar
voordat de band het eerste lied
kon inzetten werd gisteravond in
Maastricht het Eerste Neder-
landse Studentenzangfeest al
ruim voor acht uur officieus ge-
opend door verenigingen uit
Leuven en Diepenbeek, die met
vlaggen en vaandels hun eigen
klanken begeleidden. „Op een
zangfeest zingen we niet tegen
elkaar, maar met elkaar," pro-
beerde de spreekstalmeester
daarna het zaakje te redden.
Maar toen hadden de Belgen de
Nederlanders al uitdagend toe-
gezonden met een langdurig 'An-
derlecht! Anderlecht! Ander-
lecht!'.

Het was nog even zoeken naar de
regeltjes van de traditie. Het 'lo
Vivat', lijflied van elke studen-
tenclub, werd nog trouw met de
hand op de borst meegebulderd,
maar het daaropvolgende vereni-
gingslied van Circumflex strand-
de in het te hoge tempo van de
band. Ook de"langzame versie
kon de Belgen niet charmeren,
waarna men besloot de volgende
liederen maar eens te vroeg in te
zetten of de refreinen maar eens
wat later aan te heffen. Op de
meest onverwachte momenten
springt er dan weer een groepje
op, om met provocerende geba-
ren een regel in de richting van
een ander groepje te galmen.
Maar je kon alles zeggen van de
bende, men was niet zat.

Maar dat was de bedoeling ook
niet, lieten de organisatoren niet
na te benadrukken. Niet voor
niets betrof het hier het allereer-
ste studentenzangfeest. „Voor
het, eerst zijn, Nederlandstalige
studenten zo massaal bij elkaar

Want de oervorm van studenten-
zang, de zogenoemde Cantus,
kent wel degelijk een strijdvaar-
dig karakter, waarbij grote hoe-
veelheden bier de gemoederen
niet bepaald tot bedaren bren-
gen. „De cantusleider geeft pre-
cies aan wanneer u welke hoe-
veelheden tot u moet nemen,"
legt een van de Belgische deel-
nemers uit, lichtelijk teleurge-
steld dat er gisteren in de Do-
minkanerkerk geen sprake kon
zijn van zingend drinken. Er
werd weliswaar een ruime pauze
ingelast tussen de twee zangu-
ren, maar een en ander haalde
het toch niet bij het sfeertje 'op
de sociëteit.

Niet tegen elkaar op zingen was
even wennen voor de meesten.

De ACOM is van mening dat het
onaanvaardbaar is het personeel on-
der deze omstandigheden te laten
werken. Daarnaast zou het perso-
neel onvoldoende informatie krij-
gen over de gezondheidsbedreigen-
de situatie. De bond wil dat het
ministerie van defensie de verant-

sPectie niet worden gebruikt. De woordelijkheid neemt voor haarf^imten zouden moeten worden personeel in de Cannerberg.

pet TNO-onderzoek is uitgevoerd
-f 1 opdracht van het ministerie van

Volgens het onderzoeks-
! aPport mogen de ruimten waar

' Asbest is gevonden naar de huidige
Voorschriften van de Arbeidsin-

Commandocentrum
NAVO moet dicht

ACOM eist direct stappen asbestzaak

Volgens de ACOM is het verwijde-
ren van het in de grot toegepaste
spuitasbest 'technisch moeilijk uit-
voerbaar.' TNO adviseert dan ook
om het gebruik van de Cannerberg
op korte termijn te staken.

KJAASTRICHT -" De ACOM, de
Er.NV-bond van militairen, heeft
;?lnsdag in een telegram aan minis-ter Ter Beek (Defensie) de onmid-
dellijke sluiting geëeist van het
kj^deraardse NAVO-commandoeen-
*frUm in de Cannerberg in Maas-
|r'cht. Uit een onderzoek van TNO.s gebleken dat er op veel plaatsen
h de grot resten asbest aanwezig; '?Jn. In het commandocentrum wer-l*en vijfhonderd mensen. Dit heeft

lQe ACOM dinsdag bekendgemaakt.

schoongenmaakt, omdat er thans
sprake is van gezondheidsrisico's.
„Ingrijpen is in de aangetroffen si-
tuatie zeer urgent."

'We zijn gewoon
weer bastaards'

Tactische zet Pitbullclub Nederland:
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Depitbull. Levensgevaarlijk huisdier met sterke
kaken én een slechtereputatie... oftrouwe viervoeter

die, mits in goede handen, de ideale huisgenoot is?
Voor- en tegenstanders vechten nog steeds om het
gelijk. De grootste dierenvriendvan de pitbull, de

Pitbull Club Nederland, bestaat niet meer. Officieel
omdat de hond in Nederland uitsterft, in

werkelijkheid om zich te onttrekken aan de greep van
de overheid die een zogenaamde uitsterfconstructie

voor de hond heeft bedacht. Omdat er al te veel
slachtoffers zijn gevallen. Staatssecretaris Gabor

kondigde eind vorig jaareen fokverbod af. De wet
wacht nu alleen nog op goedkeuring door de Eerste

Kamer. Ex-voorzitter J. van Ginneke heeft echter een
nieuwe constructie bedacht om de pitbull van een
gewisse doodte redden: 'We worden gewoon weer

bastaards.

in het nieuws



volgens sommigen
In 1977 begon hij een glasbedrij
je onder de naam JOM BV, #
activiteit die al snel uitbreid^
met de produktie van isoleren
dubbelglas. Zes jaar gelede
groeide de onderneming verd'
met een handelsbedrijfje voj
vlakke kunststoffen. In 1$
sloeg Klinkers echter zijn groo
ste en nu misschien wel noodt"
tige slag, door de kostbare ove'
name van de veel grotere Gl*
maatschappij Leufkens.

Van onze redactie economie
HEERLEN - Met fanfaregeschal
opende Glasmy precies twee jaar
geledeneen schitterend bedrijfs-
pand op het Heerlense industrie-
terrein De Beitel. Het impone-
rende en dure glazen gebouw
moest iedereen tonen hoe glan-
zend de zaken verliepen. Deze
weekkwam er een flinke barst in
die voorstelling van zaken. Glas-
my ligt bijna aan diggelen. Di-
recteur Joep Klinkers heeft uit-
stel van betaling aangevraagd
voor een drietal produktdivisies.
Hij heeft ruim 160 mensen op de
loonlijst staan, die in onzeker-
heid verkeren over het voortbe-
staan van hun baan.
De vakbonden zijn nog niet over
de problemen ingelicht. Frans
Hol van de Unie BLHP vindt dat
'een grof schandaal. Herhaalde
pogingen van Hol om Klinkers
te spreken haalden gisterenniets
uit.

Glasmy werd opgedeeld in \t
produktdivisies, gespecialiseef
in glas, plastics, hulpmateriale'
transport en design. De meest
van die divisies zijn gevestigd"!
het 20.000 vierkante meter grot
complex op De Beitel, dat \
1989 voor enkele miljoenen 'vertimmerd. Daarnaast heeft h'
bedrijf nog diverse filialen, doe"
terbedrijven en opslagloodsen $
Nederland en twee joint-vent"
res in Engeland. De omzet val
Glasmy bedroeg de laatste jatf1
zon ’ 100 miljoen.

Posilief
Een bewoner van het Spoor-
kamp in Reuver reageert positief
op het anti-reclameplan. „Die
troep in de brievenbus! Dat zorgt
toch voor een hoop overlast. En
meestal verdwijnt alles regel-
recht tussen het oud papier. Dat
is toch overbodig, vooral ook
voor het milieu". Een bewoon-
ster van de Boterbloemstraat in
Reuver is ook vastbesloten de
sticker te gebruiken. „Deze actie
sluit uitstekend aan op de nieu-
we afvalzakken van de gemeen-
te. Zo komt er nog minder afval
in het huishouden terecht en dat
is alleen maar voordelig nu de
zakken zo duurzijn".

Tempo
Klinkers breidde zijn glasgroot-
handel de afgelopen jaren in een
voortvarend tempo uit. Te snel,

Beroering
De glasgroothandelvan Klinkt
wekte in 1988 veel beroering tde Heerlense gemeenteraad. H*(
bedrijf kreeg op gezag van bu'|
gemeester Van Zeil en wetho"
der Savelsbergh ruim één m
joen gulden subsidie voor
verhuizing uit een slooprijpe &
briek aan de Kissel in Heertë'
naar De Beitel, waar een nieu^fabriek zou worden gebouW*
Voor dievette subsidie putte SJ
velsbergh uit de pot stadsvef'
nieuwing. Eenmaal in het bez>'
van het geld verklaarde diref
teur Klinkers doodleuk dat d'
nieuwbouw niet doorging en da
in plaats daarvan een leegstaat1'
de houtenfabriek zou worde 11
betrokken. De PvdA in de $
meenteraad vermoedde dat *
nooit serieze plannen vo"
nieuwbouw zijn geweest en da'
Glasmy een fikse financiële A
jectie heeft gekregen ten kos^
van het stadsvernieuwingsfonds*

Concurrentie
Officieel heet het dat Glasmy in
de problemen is geraakt door de
felle concurrentie op de glas-
markt en de gedaalde verkopen
in Oost-Europa. Met name dat
laatste argument doet echter
nogal vreemd aan. Het uiteenval-
len van het Oostblok is door de
meeste leveranciers in de bouw
juist als positief ervaren.
Het heeft er daarom alle schijn
van dat te uitbundige investerin-
gen en een te snelle groei in de
afgelopen jaren het bedrijf zijn
opgebroken. Diverse overnames
leidden tot aanzienlijke integra-
tiekosten om de activiteiten van
de verschillende bedrijfjes op
elkaar af te stemmen. Maar zeker
is dat niet, want directeur Klin-
kers had gisteren geen tijd om de
pers te woord te staan.

Reacties
Middenstanders in Beesel en
Reuver reageren verschillend.
Een bakker aan de Rijksweg is
het niet met de plannen eens,
omdat hij geregeld folders met
aanbiedingen huis-aan-huis laat
bezorgen. „Het raakt mij per-
soonlijk. En dat die berg papier
wat kleiner moet... nou ja, eigen-
lijk is dat ook begrijpelijk. Ik
ben benieuwd wat 't wordt". De
bedrijfsleider van Blokker in
Reuver meent dat een bedrijf
moet respecteren dat burgers
geen reclame meer willen ont-
vangen. „En dat 't dan nadelig is
voor ons bedrijf...tja, dat is een
ander verhaal". Een slager aan
de Pastoor Vranckenlaan vindt
dat iedere ondernemer vrij moet
zijn om te adverteren, dus ook
met folders en brochures, huis-
aan-huis bezorgt. „De Trompet-
ter wil ik blijven lezen. Ik hoop
dat ik die blijf ontvangen, maar
ik betwijfel 't".

Complimenten en
ook kritiek voor
geneeskunde RL

in plaats van het toekennen *
meer waarde aan de zgn. vo*
gangstoetsen, die een paar keer P
jaar de algemene vooruitgang
ten.

wél nog welkom is", aldus Cox
„Het is gewoon alles of niets.

Mensen in de gemeente Beesel,
die straks de sticker op hun deur

plakken krijgen helemaal niets
meer. Ook geen weekbladen".

" De gemeente Beesel is van plan folders, brochures en ander on/geadresseerd drukwerk
uit de brievenbussen te weren. Foto: JEROENKUIT

Een woordvoerder van de ge-
meente neemt die twijfel weg.
„De weekbladen worden ge-
woon bezorgd, want anders zou
het recht op vrijheid van me-
ningsuiting worden aangetast.
De reclame is bestemd voor
commerciële doeleinden en valt
niet onder die wet". Directeur
Wim Cox van Spiral in Horst
heeft overigens een reactie aan-
gekondigd op de gemeentelijke
plannen. Wat die precies zal in-
houden, kon Cox nog niet zeg-
gen.

Directeur Wim Coxvan distribu-
tie-bedrijf Spiral in Horst denkt
dat deplannen van de gemeente
Beesel tot mislukken zijn ge-
doemd. De directeur vraagt zich
af hoe de inwonersvan Beesel en
Reuver straks de informatiebla-
denvan ziekenfondsen, welzijns-
instellingen of nutsbedrijven
moeten ontvangen. Bovendien
maakt volgens hem ook de PTT
gebruik van de huis-aan-huisver-
spreiding voor relevante infor-
matie. „In de praktijk is dit plan
moeilijk uitvoerbaar, zo niet on-
mogelijk. Voor de bezorgers is
het een ondoenlijke zaak om 's
avonds in het donker op de stic-
kers af te lezen welk weekblad

Mislukken

Verbetering
Verder stelde men het wetensct-.
pelijk karakter van de opleiding
discussie. „Dat is voor verbete^
vatbaar," aldus Spreeuwenberg-
Maar de rendementen werden 1
'opvallend hoog' gekenmerkt. "^de RL studeren relatief meer 'denten geneeskunde af dan \
andere Nederlandse universiteitVoornamelijk op grond van een

zelfstudie van de faculteit en een
reeks oriënterende gesprekken met
medewerkers, studenten en be-
stuurders concludeerde devisitatie-
commissie dat het op zich goede
systeem van probleemgestuurd on-
derwijs hiaten vertoond, die het
mogelijk maken dat studenten sy-
stematisch minder aandacht beste-
den aan sommige programma-on-
derdelen. De commissie pleit er-
voor dat de toetsing van verschil-
lende 'blokken' belangrijker wordt,

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De landelijke vi-
sitatiecommissie voor geneeskun-
destudies heeft bij een bezoek aan
dé Rijksuniversiteit Limburg zowel
kritiek geuit als complimenten ge-
maakt aan het adresvan de faculteit
Geneeskunde. „Onze totaalindruk
is toch werkelijk dat het onderwijs
hier uitstekend is," zei de voorzitter
van de commissie, dr. C. Spreeu-
wenberg, nadat hij in de mondelin-
ge rapportage na het tweedaagse
bezoek diverse kritische kantteke-
ningen had gemaakt.

De regelingen rond de praktijk',
ges (co-schappen) van Maastrict*(
artsen in spe werden goed be°(
deeld, op het onderzoek van
honderden AlO's (assistenten in (
leiding) ontbreekt volgens de c°,
missie echter vanuit centraal nWH
toezicht.
Over enkele maanden wordt y
schriftelijk rapport over alle Ne**]
landse geneeskundestudies ée^\
.bliceerd.

Slechts drie van de
2.200 asielzoekers
pleegden fraude

maakt op verzoek van de liberale
FDP. Deze partij heeft het inti3'
tief om een centrale registratie"
dag in te stellen indertijd ais
enige volledig ondersteund. Ve
Groenen daarentegen boden fe
tegenstand.

Van onze verslaggever
AKEN - Slechts drie van de cir-
ca 2.200 asielzoekers in Aken
hebben indertijdeen dubbele so-
ciale uitkering genoten. Alle
asielzoekers werden op 27 au-
gustus jongstleden op een cen-
trale plaats in de Domstad gere-
gistreerd om hun geld af te
halen, omdat de indruk bestond
dat de vluchtelingen massaal uit-
keringsfraude pleegden. De
bijeenkomst werd alom bekriti-
seerd, met name door De Groe-
nen in de gemeenteraad van
Aken.

Schabram: „Dit is het bewijs da1

vluchtelingen in Aken, op eef
enkele uitzondering na, gewoon
eerlijke mensen zijn. Het instel-
len- van een centrale registratie-
dag staat dus in geen enkele
verhouding tot de verwachte uit'
keringsfraude. Dat hebben we
van begin af aan gezegd en da*
komt nu dus ook uit."

ropatholoog. Hoewel het AZM
alle faciliteitenvoor neurochirur-
gie biedt, wil men zich toch voor-
al toeleggen op kinderneurologie
en neurologische oncologie (bij
kankerpatiënten).

MAASTRICHT - Na jarenlang touwtrekken met het De
Weverziekenhuis in Heerlen, kon het AZM anderhalf jaar
geleden toch haar eigen afdeling neurochirurgische pa-
tiëntenzorg opstarten. Prof. dr E. Beuls (49), hoogleraar
aan de medische faculteit in het Belgische Diepenbeek,
werd in juni 1990 met deze zware taak belast. Sindsdien is
het aantal patiënten dat in Maastricht op deze afdeling ge-
holpen wordt, verviervoudigd en blijft de stroom nog ge-
staag groeien. Door de afdeling met twee neurochirurgen
uit te breiden zijn er volgens professor Beuls mogelijkhe-
den geschapen een traumacentrum in het AZM op te star-
ten in samenwerking met het voorziene traumacentrum in
Heerlen. Er is namelijk slechts één traumacentrum voor
Limburg gepland. Dat zou volgens een advies van het Col-
lege van Ziekenhuis Voorzieningen in het De Weverzie-kenhuis worden gesitueerd.

Specialismen
„Deze twee specialismen sluiten
uitstekend aan bij de uitgebreide
mogelijkheden die in het AZM
op beide vakgebieden voorhan-
denzijn. De nieuwe neurochirur-
gen gaan zich inzetten op deze
vakgebieden. De vier specialis-
ten uit Heerlen die hier deeltijds
werken, zullen zich wijden aan
hun eigen specialiteit binnen het
specialisme. Ik denk dat we dan
alles in huis hebben en dat komt
de afdeling alleen ten goede. Wij
kunnen de patiënten hier dan
uitstekende medische zorg bie-
den," meent Beuls.

neuroradiologie een enorme
vlucht. Het is de taak van de ra-
dioloog om de hersenen of bij-
voorbeeld het ruggemerg in
beeld te brengen en de aandoe-
ning te lokaliseren. Met het inge-
nieuze MRI-scansysteem, wor-
den mensen 'doorgelicht' via
magnetische krachtvelden. Vol-
komen veilig. Met deze methode
kan ieder hersenschijfje nu
zichtbaar worden gemaakt. Een
computer kan vervolgens de
meest geschikte operatieroute
berekenen. Een wonder van
techniek," vertelt de hoogleraar
enthousiast. # Professor Beuls treedt na anderhalf jaar zwijgzaam-

heid als hoofd van de afdeling neurochirurgie graag naar
buiten met de succesvolle groei van zijn afdeling.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Emile Beuls is blij, na anderhalf
jaar in stilte te hebben geope-
reerd, eindelijk zijn enthousias-
me voor zijn taak in het AZM te
kunnen laten blijken. „Mijn vak
is totaal veranderd in de vijftien
jaar dat ik nu neurochirurg ben.
De hersens waren vroeger nog
onontgonnen gebied. Er waren
zeer weinig mogelijkheden om
ze in beeld te brengen. Dit had
als consequentie dat er bij chi-
rurgische ingrepen ook onver-
mijdelijk iets van het gezonde
hersenweefsel werd beschadigd.
En dan loop je de kans iemands
persoonlijkheid te veranderen.
Nu we steeds meer zicht hebben
op de plek die aangetast is, wor-
den de risico's bij operaties ook
geringer."

De Belgische hoogleraar heeft
lang en intensief aan de uitbouw
van zijn afdeling gewerkt. Hij
ziet deze moeite nu beloond met
de komst van een goede hoogle-
raar neuroradiologie, twee full-
time neurochirurgen en een neu-

Robots
Prof. Beuls pendelt heen en
weer tussen zijn beide banen. In
Diepenbeek doet hij nog veel on-
derzoek. „Ondanks alle prachti-
ge radiologische techniek, waar-
bij ruggemerg en hersenen
glashelder in beeld verschijnen,
blijft het toch heel belangrijk om
een goede kennis van de anato-
mie te hebben. Wij blijven toch
uiteindelijk steeds de vakman
met het mes en de pincet. Ik oe-
fen in Diepenbeek nog regelma-
tig op kadavers, om bijvoorbeeld
meer inzicht te krijgen in het
functioneren van de schedelba-
sis. De tijd dat we door mechani-
sche robots worden geopereerd

Wonder
Tegenwoordig neemt vooral de

zal nog wel even op zich laten
wachten. Voorlopig spannen we
ons allemaal in om deze neuro-
chirurgische afdeling op vplle

kracht te laten draaien," besluit
de hoogleraar.

angeli poulssen

Beuls opteert voor gezamenlijk traumacentrum

Neurochirurgie in
AZM groeit gestaag

De Vluchtelingenraad in Aken
laat zich in een commentaar op
de uitkomst van de registratie'
dag in dezelfde bewoordingen
uit als De Groenen.

Woordvoerder Günther Scha-
bram van De Groenen had niet
anders verwacht. „In Aken is
dus geen enkele reden voor
vreemdelingenhaat. Een over-
weldigende meerderheid van al-
le asielzoekers gedraagt zich
correct en maakt geen misbruik
van de sociale hulp."

Tegenstand
De uitkomst van de bijeenkomst
op 27 augustus werd bekend ge-

Afgelopen weekeinde nog de-
monstreerden ruim honderddui'
zend mensen in Duitsland, ondeï
wie enkele duizenden in Aken.
tegen de groeiende vreemdelin-
genhaat en het geweld tegen
asielzoekers.
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Glanzende toekoms
Glasmy aan diggeleij

Personeel onzeker over behoud werkTarieven
.Al met al een slechtezaak, meent
Wim Cox, net zoals de gerichte
verspreiding, die ook een gevolg
van het gebruik van anti-recla-
mestickers zou kunnen zijn.
„Wanneer bezorgers gericht
moeten verspreiden, worden de
tarieven voor de distributie om-
hoog gedreven. Uiteindelijk
wordt dit toch doorberekend
naar de consument".

DOOR JACKY STROUCKEN

BEESEL - Inwoners,
middenstanders en ver-
enigingen hebben met
gemengde gevoelens ge-
reageerd op de plannen
van de gemeente Beesel
om reclamefolders, bro-
chures en ander onge-
adresseerd drukwerk uit
de brievenbussen te hou-
den.

Op de anti-reclamesticker kun-
nen inwoners aankruisen welk
van de drie huis-aan-huisbladen
ze wel nog willen ontvangen: 't
Gazetje, de Trompetter of het
E3-journaal. De gemeente wil zo
bereiken dat het overschot aan
oud papier in de gemeente wordt
teruggedrongen en de burgers
tegelijkertijd toch niet helemaal
verstoken blijven van lokale ac-
tualiteiten, zoals gemeentelijke
informatie of verenigingsnieuws.
Het anti-reclameplan is de zo-
veelste poging van Beesel om de
afvalberg te verminderen. De ge-
meente Groningen dient als
voorbeeld. Daar wordt al een
jaar geëxperimenteerd met de
stickers.

De gemeente heeft anti-recla-
mestickers laten drukken en wil
die eind dit jaar uitdelen aan de
inwoners van Beesel en Reuver.
Wellicht een opluchting voor
mensen die zich ergeren aan de
'direct mail', dat in veel gevallen
linea recta tussen het oud papier
belandt. Anderen, waaronder
verenigingen, middenstanders
en de verspreiders van reclame
vinden het plan van de gemeente
Beesel maar niets.

Oud papier

Twijfels over effect
reclametaboe Beesel Hein Jacobs van de Reuverse

handbalvereniging, die maande-
lijks het oud papier verzameld,
ziet ook geen heil in het plan.
Volgens Jacobs houden de be-
zorgers straks folders en brochu-
res over, die dan in hun eigen
dozen met oud papier terecht ko-
men, waardoor de hoeveelheid
afval niet afneemt. „Ik denk dat
de burgers ook zelf willen bepa-
len welke folders ze wel of niet
lezen. Dat is een hele persoonlij-
ke keuze, waarmee de gemeente
zich zo min mogelijk zou moeten
bemoeien", aldus Jacobs.

Verspreiders voorzien praktische problemen



Cecilia Bocholtz
brengt Mea Culpa
BOCHOLTZ - De fanfare St.-Ceci-
lia uit Bocholtz brengt zondag in de
Rodahal in Kerkrade het stuk Mea
Culpa in première. Mea Culpa is een
compositie van de Limburger Har-
dy Mertens.

De première vindt plaats tijdens
een concours in de concertafdeling
in het kader van '40 JaarWMC'.
Naast Mea Culpa brengt het mu-
ziekkorps uit Bocholtz onder lei-
ding van Jos Stoffels nog een vier-
tal andere werken ten gehore:
Procession to the Minster, TheYear
of the Dragon, Il Tornado en Rhap-
sody for Trombone.

0 Een degelijke boot, een -per-
fect werkende motor en een
Kerkraadse 'schipper' (boven-
dien in het bezit van een zeil-
brevet) die het vaar.tu_ig veilig
over het water stuurt. Toch do-
ken er tijdens een vistrip in het
Friese Lemmer onverhoeds pro-
blemen op voor een groepje
Zuidlimburgse hengelaars: de
boot bewoog zich voort in een
slakkegangetje en was niet in
een hogere versnelling te krij-
gen. Na een uitvoerige inspectie
werd de oorzaak van het bijna
stilstaande bootje ontdekt. Een
50 kilogram wegend blok beton,
dat als anker fungeerde, was
niet ingehaald. Geen blok aan
je been, maar een blok aan je
b00t... Toch was er nog positief
nieuws voor Lemmer en omge-
ving: de vaargeul is over een
lengte van enkele kilometers
weer wat uitgediept.

Oppassen

HEERLEN - Het kunstwerk 'Mo-
mentum ex eventu' van Tine van de
Weyer bij het Heerlense stadhuis
hoeft niet te wijken, ook niet tijde-
lijk. Dat heeft wethouder Jo Evers
bekend gemaakt.

Kunstwerk
bij stadhuis
kan blijven

„Blijkbaar is het goed dat ik meteen
duidelijk stelling heb genomen. Het
kunstwerk kan blijkbaar toch blij-
ven staan en bij problemen dekken
ze het af, " luidt de reactie van Tine
van de Weyer.

Heerlen gaat een verbinding maken
tussen het stadhuis en het toekom-
stige ambtenarengebouw ernaast.
Daar is de inzetvan een grotekraan
bij nodig. Twee maanden geleden
werd gedacht dat Van de Weyers
kunstwerk helemaal of gedeeltelijk
zou moeten worden afgebroken, in
het uiterste geval zelfs definitief." Een groot aantal bewoners van de Hoensbroekse Mijnbuurt is tegen bebouwing van hun veldje. Geheel rechts met

hond, Wil Hahn van dewerkgroep Wll. Foto: FRANS RADE

Van de Weyer reageerde daar vrij'
sceptisch op en eiste bij definitieve
afbraak een vervangende opdracht.

Overigens is het vrijwel zeker dat
het befaamde 'Parallellogram' van
Henk van Bennekum op het Raad-
huisplein tijdelijk moet fungeren
als aanvoerroute voor het werkver-
keer.

Liever speeltoestellen
dan een rij woningen

Bewoners Mijnbuurt tegen bebouwing veldje

Van onze verslaggever
?CHINVELD - Bij een inbraak in
'jjpt staalconstructiebedrijf van een
Jtonssumse firma aan de Jabeker-
straat in Schinveld zijn onbekenden

met een grote hoeveelheid mate-
toen vandoor gegaan.

Inbraak in
fabriek te
Schinveld

Van onze verslaggeefster
HOENSBROEK - 'Zeker
224 mensen uit de zoge-
noemde Mijnbuurt in
Hoensbroek zijn tegen be-
bouwing met huurwonin-
gen van de groenstrook
tussen de Lampisterie-
straat, de Schudgootstraat
en de Raambouwstraat met
huurwoningen. De buurtbe-

woners hebben andere wen-
sen. Speeltoestellen voor,
kinderen tot twaalf jaar en
open aanplant met bijvoor-
beeld bomen zijn meer ge-
wenst. Genoemde 'voorstel-
len' kregen in een enquête
191 en 201 stemmen. Ruim
140 mensen willen graag
een trapveldje voor de
jeugd.

toekomst van het veld, één van
de jlaatste stukjes groen in de
wijk volgens de buurtbewoners.
Ze willen het veldje behouden
zodat de kinderen in de wijk vol-
doende ruimte hebben om te
kunnen spelen. Wil Hahn: „Deze
groenstrook moet open blijven
voor de leefbaarheid in onze
wijk. Elke centimeter in deze
buurt is al volgebouwd. De klei-
ne, rondlopende straten zijn wel
gezellig, maar erg smal. Afgezien
van die groenstrook' is er geen
uitloop voor de buurt."
De gemeente Heerlen treedt nog
deze maand in overleg met de
werkgroep over debouwplannen
voor het. veldje. De werkgroep
heeft op vrijdag 29 november
een gesprek met wethouder Hub
Savelsbergh van Heerlen.
Hahn: „De invulling zoals wij die
voor ogen hebben kost de ge-
meente geen miljoenen, maar is
voor ons zéér waardevol. We ho-
pen dat de wethouder naar ons
wil luisteren en het belang van
het veldje voor onze wijk wil er-
kennen."De mensen zijn bezorgd over de

De werkgroep W 11, zo genoemd
naar de kadastrale naam van het
Hoensbroekse veldje, heeft on-
langs een enquête gehouden in
de wijk. De vragenformulieren
zijn verspreid in 250 huishou-
dens; „Tel dat maal vier per ge-
zin en je hebt al gauw zon dui-
zend belanghebbenden", zegt
Wil Hahn namens de werkgroep.
Ruim 75 procent van de buurtbe-
woners reageerde.

r* maakten een gat in de muur van
to bedrijf en braken vervolgens
to container open waaruit onder
jtoere lasapparaten en boormachi-nes werden gestolen. De precieze
tovang van de buit is nog niet be-
toid.

Ruim 20.000 marktspullen, allen ge-
schonken door bewoners van de
omliggende wijken, worden die dag
uitgestald. De vele stands worden
bemand door de leden van de har-
monie. De opbrengst van de Marti-
nusmarkt is voor de muzikale oplei-
ding van jongeren met weinig
draagkrachtige ouders.

Martinusmarkt
bij TOG Weiten

HEERLEN - Harmonie TOG houdt
zondag van 10 tot 17 uur de Marti-
nusmarkt in het gemeenschapshuis
van Weiten.

bestemd zijn worden geruild of
verkocht.

HOENSBROEK

" ledere eerste en derde maan-
dag van de maand houden de
Burgerraadslieden van Hoens-
broek van 14 tot 16 uur spreek-
uur in Ons Huis, St.-Josefstraat
21. De dienstverlening is koste-
loos.

SIMPELVELD

" Konijnen- en pluimveevereni-
ging De Fokkers houdt zaterdag
en zondag een tentoonstelling in
zaal Dackus aan de Irmstraat.
Openingstijden: zaterdag van 19
tot 22 uur en zondag van 10 tot
18 uur. Tijdens een receptie om
19 uur worden de zilveren jubila-
rissen Huynen, Van de Waarsen-
burg en Kingma gehuldigd.

Sjlagers
" Een speciale commissie van
De Winkbülle had elf liedjes ge-
nomineerd voor de finale van
het Heëlesj Sjlagerkonkoer, dat
steevast op 11 november wordt
gehouden. Dit jaar viel de ope-
ningsdatum van het nieuwe
carnavalsseizoen voor de 'echte
Winkbuul' uitermate ongun-
stig, want de maandagavond is
nu niet de meest ideale avond
om eens lekker door te zakken.
De volgende dag werkenofniet,
de bijna vierhonderd aanwezi-
gen in het Golden Tulip City
Hotel aan het Wilhelminaplein
genoten volop van de met veel
'schwung' vertolkte liedjes.
Liedjesschrijvers Fred Piepers
('ginne va de Winkbülle, mer
inne mit 'n winkmülle'), Frits
Pelt, Leon Keularts, Rob Dijcks,
Lenie Reubsaet en Ger Pric-
kaerts hadden hun fantasie
weer eens flink de ruimte gege-
ven.

Voetbal (2)
" Bij de voetbalclub WDZ uit
Bocholtzerheide hebben ze ook
met hetfenomeen schreeuwende
ouders te maken. Hiermee wil-
len we absoluut niet beweren
dat die bij WDZ onoirbare din-
genroepen. In elk gevalverzon
de jeugdafdeling iets zeer origi-
neels. De vaders en moeders
van de zes- tot achtjarigen
mochten een wedstrijdje spelen.
Dat was lachen natuurlijk. En
de spelertjes: die stonden langs
de lijn en riepen uit volle borst
wat onhandige pappies en
mammies allemaal fout deden.
En zo stonden de beste stuurlui
ditmaal niet aan wal, maar in
het veld.

" U kent ze zeker, die ouders
die langs de lijn om het hardst
hun voetballende zoon of doch-
ter de laatste tactische princi-
pes toeroepen. 'Vrijlopen,' is
nog een onschuldige variant,
want daar snappen zesjarigen m

toch niks van. 'Volgen die'
man!' klinkt al wat agressiever
en het 'Néér die speler!' zou
goed moeten zijn voor zes
maanden celstraf, waarvan
hooguit de helft voorwaarde-
lijk.

Voetbal

0 Een avondje uit, sporten of
studeren levert al gauw een
huiselijk probleem op: wie past
op dekinderen? Sinds vijfjaar
heet de oplossing in Landgraaf
de kinderoppascentrale. Op-
passen doen ze daar zelfniet, ze
bemiddelen alleen tussen aan-
vragers en oppassers. Bij de
start, volgende week woensdag
precies vijfjaar geleden, waren
er 39 oppassers en 49 aanvra-
gers. Inmiddels is dat gegroeid
naar respectievelijk 48 en 117.
De oppassers — jonge en oude
Landgravenaren, vrouwen en
mannen — komen jaarlijkszon
vijfhonderd maal in actie.

" De vergadering van de ge-
meentelijke commissie Onder-
wijs is verschoven van woensdag
13'november naar donderdag 14
november. Aanvang 19.30 uur in
het gemeentehuis.

tenschappen. Candel verichtte
onderzoek op het gebied van
keuzegedrag aan de vakgroep
Mathematische Psychologie.

Receptie
Het Koninklijk Heerlens Man-
nenkoor St.-Pancratius onder
leiding van Hans Luesink sleep-
te op het Limburgs Korenfesival
de titel Limburgs Koor van het
jaar 1991 in de wacht. Om dit feit
te vieren houdt het koor op vrij-
dag 15 novembervan 20 tot 21.30
uur receptie in het HKB-*
gebouw, Pater Beatusstraat te
Heerlen.

Cultuur en bedrijf
De stadsschouwburg in Heerlen
had gistermorgen in het kader
van het 30-jarig bestaansfeest dat
momenteel gevierd wordt, alle
wethouders van culturele zaken
van de afgelopen dertig jaren,
uitgenodigd voor een ontbijt. Na
de broodjes en de gebakken eie-
ren kreeg het gezelschap, waar-
onder ook burgemeester Piet
van Zeil, een brochure over het
economisch belang van een
stadsschouwburg. Elke zichzelf
respecterende stad heeft natuur-
lijk een cultuurtempel en uit
onderzoeken is gebleken dat een
goed cultureel aanbod een gun-
stige uitwerking heeft op het
economisch klimaat in een
streek. In . gewoon Nederlands
gezegd: een bedrijf vestigt zich
graag daar waar ook culturele ac-
tiviteiten zijn en de aanwezig-
heid van een goede schouwburg
is daar een waarborg voor.

kort " Zeven (oud)wethouders van culturele zaken van de gemeente Heerlen, kijken samen
met burgemeester Piet van Zeil en de directie van de schouwburg in de nieuwe brochure
over het economisch effect van cultuur op het bedrijfsleven. Foto: christa HALBESMA

WIJNANDSRADE

" In het kader van het 15-jarig
bestaan houdt de Country Music
Club Opryland op zondag 17 no-
vember om 15 uur een Religious
Country Meeting in de kerk van
Wynandsrade. Medewerking
verlenen de Country Trail Band
en de Swannee River Band.

Jubileummis
Het Kerkelijk Zangkoor St-
Rochus Spekholzerheide viert
op zondag 17 november het
140-jarig bestaansfeest. De dag
Wordt ingezet met een pontifica-
le mis in de St.-Martinuskerk,
opgedragen door Mgr. Gijsen.
Onder leiding van dirigent Sjef
Konieczny wordt de Messe in G-
dur van Franz Schubert uitge-
voerd door het Kerkelijk Zang-
koor Schandelen, het parochieel
dameskoor Spekholzerheide,
zangkoor St.-Rochus, het Ker-
kraads Symfonie Orkest, de so-
listen Andrea Metthews, Hans
Schaapkens, Frans Kokkelmans
en organist Jean Mohr.
Aansluitend houdt het koor van
12 tot 13 uur receptie in vereni-
gingsgebouw Heidsjer Treff aan
de Patronaatstraat.

HEERLEN

" Bij de familie Benedyczak,
Meezenbroekerweg 8, @
045-724484, kan men op donder-
dag 14 novembervan 14 tot 18.30
uur weer pakketten voor Polen
afgeven.

" In het Vrouwenhuis, Corioval-
lumstraat 17, wordt zondag om
20.30 uur defilm 'The last Island'
vertoond. De entree is f12,50.

" In het kader van het 15-jarig
bestaan van het Open Huis gaat
men op zondag 17 november ke-
gelen in café Oud Weiten. Om

SCHINVELD

" De kegelclub Antie Buik viert
zaterdag het dertigjarig bestaan
met een receptie, die van 20 tot
21.30 uur gehouden wordt in ca-
fé lm Weissen Rössl, Broek-
straat 2.

VOERENDAAL

" De bejaardensoos houdt zon-
dag van 14 tot 16 uur een ver-
koop van zelfgemaakt handwerk
in het Kunderhoes aan de Hoge-
weg.

Sjlagers (2)
" Lange tijd had het lied
'Kom, o kom, o Heele' met veel
aandacht voor het Winkbülle-
jubileum 4xll jaar de beste pa-
pieren, maar op het moment
dat Tonny Toussaint en Ans
Veneken 'Noe huüsjte 't va inne
angere. Heele dat hat ut' ten ge-
hore brachten, gingen de elf
juryleden overstag. Met 114
van de in totaal te behalen 121
punten werd de compositie van
Weltenaar Ger Prickaerts una-
niem gekozen tot de 'Heerlense
carnavalshit' van dit seizoen.
Het recept van de winnende
liedjesschrijver: „Een goed in
het gehoor liggende melodie ge-
combineerd met een simpele
tekst. Zelfs een kind van negen
jaarzingt het refrein probleem-
loos."

De heer M. J. J. M. Candel uit
Spaubeek promoveerde aan de
Katholieke Universiteit Nijme-
gen tot doctor in de Sociale We-

Geslaagd
Aan de UTP te Heerlen slaagde
dra. J. P. B. Crijns, oud direc-
teur van de St.-Michael LOM-
school te Maastricht, voor het
doctoraal examen pastoraaltheo-
logie. Treebeek houdt zondag van 14

tot 16 uur een kinderruilmarkt in
Casino Brunssum aan het Tree-
beekplein. Er kunnen alleen
voorwerpen die voor kinderen

" De Activiteiten Commissie

EYGELSHOVEN

" Ter afsluiting van het 90-jarig
bestaansfeest voert het gemengd
kerkelijk zangkoor St.-Johannes
Eygelshoven zondag om 11.00
uur de Missa Creola uit, aange-
vuld met vijf liederen uit de Sal-
vadoraanse Volksmis. De mis
wordt opgedragen in de St.-Jans-
kerk te Eygelshoven. Na afloop
kan men een professionele opna-
me op cassette kopen.

BRUNSSUM

" Kanarievereniging De Vogel-
vrienden houdt vrijdag van 20
tot 22 uur, zaterdag van 11 tot 20
uur en zondag van 11 tot 17 uur
een tentoonstelling in café Keu-
len, Schinvelderstraat 3.

LANDGRAAF

" Het Landgraafs Symfonie Or-
kest onder leiding van Harry
Dicteren geeft zondag om 11.30
uur een vriendenkring-concert
in de hal Burgerbelangen van
het Gemeentehuis. Entree is gra-
tis. Het orkest kan nog houtbla-
zers, violisten en hoornisten
gebruiken. De repetities worden
's donderdags van 20 tot 22 uur
gehouden in het Parochiehuis te
Waubach. Voor informatie: me-
vrouw Van de Meersch,
©045-254924.

13.40 uur wordt vertrokken aan
het Open Huis.

Kreato in Hoensbroek
HEERLEN - Dit jaarwordt voor de achttiende keer de Kreato Expo-
sitie gehouden in Kasteel Hoensbroek. De tentoonstelling is zeer geva-
rieerd van opzet. Zo kunnen schilderijen, tekeningen, beeldhouwwer-
ken, foto's en poppen geëxposeerd worden.

De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. De
prijsuitreiking vindt plaats op 23 november doorwethouder Jo Evers.

ledereen kan werken voor deze grote amateurmanifestatie inleveren
in de kleine remijs van kasteel Hoensbroek op zaterdag 16 november
van 14-15.30 uur en op maandag 18 november van 10-12 en van 14-17
uur. Maximaal twee werken per persoon. Het inschrijfgeld bedraagt
vijf gulden.

Anker

Enquête onder 55-plussers in Simpelveld wijst uit:
T H-r-burgs dqgbiadl
* mm

oostelijke mijnstreek
Woensdag 13 november 1991 "21

Ouderen kampen met
vervoersproblemen

„ Van onze correspondent
lo 'IMPELVELD/BOCHOLTZ

'êI " Uit een enquête onder oude-laj£ bewoners in de gemeente
Stapelveld is gebleken dat

i/il-eel van hen kampen met ver-
keersproblemen. De Stichting
e|Mzijnswerk voor Ouderen insoi (SWOB) voerde de
ji^quete uit. Tweehonderd
i-Uderen vanaf 55 jaarwerd ge-
daagd naar hun vervoersmo-
gelijkheden binnen en buiten',i b gemeente.
il de enquête is gebleken dat
fii^el ouderen met vervoerspro-
ei "lemen kampen. Een belbus

jjt> afroep zou volgens J. Arts,
"irecteur van het bejaarden-
tentrum Bocholtz, de oplos-
jpigzijn.
i'
e-^ts kent de problematiek van
f die niet kunnen terugval-
Ie 1op familieleden of kennissen.
I "(j.k zou zo zes mensen bij de dage-
?fee maaltijdvoorziening aan huis
tonen inschakelen. Als als iemand
,to de huidige vier pro deo-krach-
!*-ft die maaltijden bij ouderen aan
|Ns bezorgen, uitvalt zit ik om-
!tog", aldus de directeur.
[ "Het is een teken des tij ds als men-
'to zich afvragen 'wat brengt het
Me op nu de benzine zo duur is?'.
"en stelt zich zakelijker op."

'J-e'oudere bewoners, gevestigd in
'Je aanleunwoningen, zijn volgens
""'ecteur Arts van nature mobieler.

»oie mensen slagen er nog wel in
|to bus de stad te bereiken. Voor de
toeren die op openbaar vervoer
fa aangewezen, ligt dat een stuk
.toompliceerder."

voorbeeld haalt Arts een vrouwto, dieer de hele dag over doet om
tor zieke man in de Heerlense ver-Weegkliniek te bezoeken.

"et bejaardencentrum Bocholtz
tort momenteel overleg met het
Welzijnswerk over de aanschaf van
to rolstoelbus .

journaal
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Van onze sportredactie
ALKMAAR - Johan Cruijff keert op termijn terug bij Ajax.
Dat is de vaste overtuiging van voorzitter Michael van Praag.
De Amsterdamse club heeft de poorten al wagenwijd openge-
zet. Zelfs de taakomschrijving ligt al klaar. „Alleen het gezin-
Cruijff is gevoelsmatig nog niet zo ver", vertelde huisvriend
Van Praag gisteravond in Alkmaar als gast van de AZ-busi-
nessclub.

„De manier waarop hij indertijd bij
Ajax is vertrokken, heeft diepe
bressen geslagen in het gezin", ver-
klapte Van Praag.. Cruijff nam de
wijk na een knetterende ruzie met
het toenmalige bestuur onder lei-
ding van Ton Harmsen. Zijn opvol-
ger Michael van Praag heeft er
sinds zijn aantreden in 1989 geen
geheim van gemaakt Cruijff graag
terug te willen. „De scherpe kantjes
zijn er nu wat van af. In het begin
konden ze de naam van Ajax niet
eens horen. Nu willen ze meteen al
weten hoe we hebben gespeeld. Dat
gaat dus vooruit. Ik ben er van over-

tuigd dat de sporen van Cruijff en
Ajax op termijn weer bij elkaar ko-
men."
Van Praag ziet in Cruijff, die nog
anderhalfjaar in Barcelona te gaan
heeft, de ideale technisch directeur.
Ook Louis van Gaal, die na het ver-
trek van Leo Beenhakker de func-
ties van directeur en coach combi-
neert, heeft bij zijn aanstelling
gevraagd om een technisch direc-
teur. Tijdens de bijeenkomst in Alk-
maar werd tevens bekend gemaakt
dat er mogelijk een samenwer-
kingsverband zal komen tussen
Ajax en AZ.

eerste divisie
Eindhoven - Helmond Sport afg.

Vandaag, 19.30 uur
RBC - BW Den Bosch
NEC - Wageningen
Emmen - AZ
Go Ahead Eagles - Veendam
Telstar - Heerenveen
Excelsior - Heracles
Zeeland - Zwolle
Cambuur L. - Haarlem
TOP-NAC

Cambuur L. 16 11 2 3 24 29-16
Heerenveen 17 10 3 4 23 34-21
Wageningen 16 9 4 3 22 22-11
BW Den Bosch 17 9 3 521 29-19
Telstar 17 8 4 5 20 44-32
Haarlem 17 8 4 5 20 25-23
NEC 17 7 5 5 19 26-21
NAC 16 6 6 4 18 26-21
Heracles 16 6 5 5 17 27-25
RBC - 17 6 5 6 17 27-24
Go Ahead Eagles 16 6 4 6 16 26-23
AZ 17 6 4 7 16 30-26
Veendam 17 7 2 8 16 23-27
Zwolle 16 5 5 6 15 24-25
Eindhoven 17 4 6 7 14 21-29
Excelsior 17 6 2 9 14 32-42
Emmen 17 4 5 8 13 16-32
Helmond Sport 16 4 3 911 22-35
TOP 17 3 5 9 11 20-34
Zeeland 16 1 3 12 5 17-34

Heracles en Cambuur periodekam-
pioen.

DOOR IVO OP DEN CAMP

ajax - roda jc

Roda vol goede
moed naar Ajax

KERKRADE - Vol goede moed be-
gint Roda JC vanavond (aanvang
20.00 uur) in Amsterdam aan de las-
tige confrontatie tegen Ajax, dat in
De Meer nog zonder puntverlies is.
Beide ploegen scoorden er afgelo-,
pen weekeinde lustig op los, het-
geen een attractief duel belooft.
Roda JC-trainer Adrie Koster zag
dan ook geen aanleidingzijn team
ingrijpend te wijzigen. Slechts Bert-
hil ter Avest, tegen FC Den Haag
wegens familie-omstandigheden
niet van de partij, keert terug in de
basis ten koste van Michel Haan.

voor een afstraffing is de Roda-trai-
ner niet. „Natuurlijk creëert Ajax
altijdveel kansen, maar in de afwer-
king is men niet altijd even succes-
vol geweest. Ik denk dat het een
interessant duel wordt".

Adrie Koster ziet het duel tegen
Ajax met vertrouwen tegemoet. „Ik
verwacht een boeiend duel. Wij
hebben niets te verliezen en in uit-
wedstrijden tot nu toe goed gepres-
teerd. We kunnen Ajax dus onbe-
vangen tegemoet treden". Bang" Met Johan Cruijff behaalde Ajax het laatste grote succes: de Europacup voor bekerwinnaars.

Beapharkwaad
R&LTE - Hoofdsponsor

eaphar van Roda JC is kwaad
J* deKerkraadse club. Aanlei-
ij^g is een foto in het week-
J-ad Voetbal International van
Orige week, waarop speler Re-

Trost niet in de voor dat
zaken verplichte kledij

?-et het opschrift Beaphar is te
/"e*i, maar een shirt met het

van Roda's kledings-
"Hsor Umbro draagt. „Een
"°fclub mag iets dergelijks
?let overkomen", vindt Henk

directeur van Beaphar.
pet laatste woord over deze
r-^k is dan ook nog niet ge-
broken. Dan kunnen we met-,
pi ook een paar andere dinge-
j-^s doorspreken, want het
'°°pt niet allemaal zoals ik het
Faag zou zien. En als je rond
Ie half miljoen gulden per jaar

11 een ploeg steekt, mag je dat
*el verwachten".

Roda JC (opstelling): Bolesta, Senden,
Verhagen, Hanssen, Trost, Broeders,
Boerebach, Luypers, Hofman, Arnold,
Ter Avest. Reservebank: Smits, Oge-
chukwu, Haan, Paul Janssen, Van der
Luer.

Vandaag 20 uur
Scheidsrechter Van de Ende
Ajax (selectie): Menzo, Blind, Wouters.
Vink, Silooy, De Boer, Winter, Berg-
kamp, Groenendijk, Petersen, Petter
son, Davids, Van Loen.

Agu weer fit
MAASTRICHT - MW-trainer Sef
Vergoossen kan voor het bekertref-
fen met Feyenoord weer beschik-
ken over AUoy Agu. De Nigeriaanse
doelman is volledig hersteld van de
licht hersenschudding diehij opliep
in het duel met Groningen. „Agu is
fit, dus speelt hij," aldus Vergoos-
sen die een complete selectie -ook
Reijners speelt in afwachting van
zijn schorsing nog mee- meeneemt
naar Rotterdam, op de langdurig
gebelesseerde Hans Linders (kniek-
wetsuur) en Willy Rouwmans (giste-
ren geopereerdaan de enkel) na. „Ik
ben er uit voor wat de opstelling
betreft, maar wil die nog even ge-
heim houden. Bij Feyenoord is men
heel alert op dat soort informatie en
ik vind dat ik elk voordeel moet
pakken," aldus de oefenmeester
van MVV. Feyenoord zal het in elk
geval moeten stellen zonder Ki-
prich, Heus, Fraser, Blinker en Nor-
tan.

Voor bedrijven heeft Roda JC nog
aparte ideeën ontwikkeld. „Die stel-
len we in de gelegenheid om een
heel vak te kopen. De ondernemers
kunnen dan middels klantgerichte
acties, waarin ze verder helemaal
vrij worden gelaten, kopers in staat
stellen aan toegangskaartjes te ko-
men. Het mes snijdt dan van twee
kanten. Enerzijds is het goedkope
reclame voor het bedrijf en ander-
zijds krijgt Roda JC meer publiek
binnen de poorten". Nol Hendriks
is de eerste die heeft toegehapt. Ro-
da's suikeroom heeft voor de rest
van het seizoen 500 kaarten afgeno-
men en zal die via klantgerichte ac-
ties aan de man brengen.

Nieuw plan Roda JC
voor meer publiek

Groepen tegen sterk gereduceerd tarief op onoverdekte staantribune

feyenoord-mvv
Vandaag, 20 uur
Scheidsrechter Jol
Feyenoord (selectie): De Goeij, Schol-
ten, Metgod, De Wolf, Bosz, Witschge,
Taument, Damaschin, Plomp, Van Gob-
bel, Troost, Schultz, Griga.
MVV (selectie): Agu, De Haan, Benne-
ker, Thai, Delahaye, Verhoeven, Li-
bregts, Joordens, Visser, Hofman,
Meijer, Bucan, Reijners, Dikstaal, Lanc-
kohr, Franssen.

Wat Serve Kuijer betreft gaat de
nieuwe klantgerichte actie vandaag
al van start. „In januari krijgen we
Eeyenoord en PSV op bezoek. Dat
zou al een prachtige aanleidingkun-
nen zijn om te profiteren van onze
nieuwe plannen. Omdat we boven-
dien hele grote groepen bereikenen
de kortingen gigantisch zijn, ver-
wacht ik dat we dit seizoen al het
een en ander kunnen realiseren.
Dan weten we bovendien al een
beetje wat ons komend staat -te
wachten".

ZEIST - Het bondsbestuur van de
KNVB heeft het besluit over een
eventuele kandidatuur voor de or-
ganisatie van de eindronde van het
toernooi om het Europees kam-
pioenschap 1996 vo.orlopig uitge-
steld.

KNVB aarzelt

Het dagelijks bestuur, dat het punt !
besprak nadat België zich als mede-
organisator had teruggetrokken, is
voor de bepaling van zijn standpunt
mede afhankelijk van een uitspraak
van de besturen van de secties ama-
teur- en betaald voetbal. Voor de
secties zich kunnen uitspreken, is
het noodzakelijk eerst meer infor-
matie in te winnen.
De voorziene vergadering van het
bondsbestuur, is wegens afwezig-
heid van enkele leden uitgesteld tot
het eind van de maand november.

Van der Velde
handhaaft zich
LA GRANDE MOTTE - Chris van
der Velde heeft zich bij het kwalifi-
catietoernooi voor de Europese
Golftour in de voorste gelederen ge-
handhaafd. In de vierde ronde
werkte hij de achttien holes af in 71
slagen. Van der Velde vond zich
daarmee bij de eerste schifting te-
rug op de gedeelde zestiende plaats,
met in totaal 293 slagen.

Voor 4800 toeschouwers won Vites-
se met 4-1 (2-1) van de Engelse ver-
eniging, waar Thijssen onder Bob-
by Robson heeft gespeeld. De
doelpunten van Vitesse werden ge-
maakt door Eijer, Roelofsen, Krijgs-
man en Wark (eigen doel), Johnson
scoorde voor Ipswich.

Thijssen kapl
ARNHEM - Frans Thijssen (39)
heeft zijn laatste ronde op het veld
van Vitesse gemaakt op de schou-
ders van aanvoerder Theo Bos. Het
was voor de oud-international en
voormalig Fortunees het afscheid
van het betaalde voetbal, tien minu-
ten voor het slot van de erewed-
strijd van zijn laatste club tegen
Ipswich Town.

procent. „Het gaat er vooral om de
mensen weer warm te krijgen voor
Roda JC", aldus Serve Kuijer.
„Daarom bieden we groepen de mo-
gelijkheid om tegen zeer lage prij-
zen onze wedstrijden vanaf de
onoverdekte staantribune te bekij-
ken".

Het plan van Roda JC is puur en al-
leen gericht op groepen en geldt al-
leen voor de onoverdekte staantri-
bune. „De zitplaatsen en overdekte
staanplaatsen brengen we vooral
aan de man via individuele werving

in de vorm van seizoenkaarten of
business-seats. Het gaat nu dus om
een heel ander initiatiefwaar indivi-
duelepersonen niet voor in aanmer-
king komen".
Via de doelgroepen die men voor
ogen heeft, hooptRoda JC vele dui-
zenden mensen in de gelegenheid te
stellen om de thuisduels te kunnen
bezoeken. De Kerkraadse club gaat.
zich met name richten tot amateur-
verenigingen in de omgeving, zaal-
voetbalclubs, scholen, grotere be-
drijven als bijvoorbeeld ABP en

DSM, bejaardengroeperingen en
winkelcentra. Serve Kuijer: „Je
kunt op die manier zeer veel men-
sen bereiken die in de gelegenheid'
worden gesteld een of meer thuis-
wedstrijden van Roda JC te bezoe-
ken. Met vijftig voetbalclubs met
iederpakweg honderd leden bereik
je al een groep van zon vijfduizend
mensen. Op die manier moeten
mensen te mobiliseren zijn om naar
Roda JC te gaan kijken. Zeker met
het oog op het aantrekkelijke pro-
gramma dat we nog voor de boeg
hebben".

J^RKRADE - Roda JC heeft inte-,
b
essante plannen ontwikkeld om
j,°g dit seizoen de doorgaans
(**-chts mager bevolkte onoverdek-
l staantribunes achter beide doe-
k^ in trek te krijgen bij het publiek,
t.? Kerkraadse club richt zich daar-

-0 tot groepen, die tegen zeer sterk
Reduceerde tarieven beslag kun-
-6*l leggen op toegangsbewijzen.
?6t is de bedoeling dat het plan, dat
.Oor algemeen directeur Serve Kui-
br is opgesteld, meteen aan de
J£aktijk getoetst wordt. Met nog
n'.Wsduels tegen de (sub)toppers
K.-tesse, Feyenoord, PSV, FC Gro-
r^gen, FC Twente en Ajax voor de
t °eg, verwacht Roda al op korteermijn reacties van geïnteresseerde
Sr°epen.
?6t is Roda JC in eerste instantie
ylet te doen om de inkomsten dras-
LS°h te verhogen. Dat blijkt uit de

die Roda JC wil hante--- Deze kunnen variëren van ruim
Wig procent tot zelfs zon tachtig

" De selectie van het Duits elftal bereidt zich in Frankfurt voor op het treffen in en tegen Bel
gië. Op defoto trachten Matthaus (links) en Brehme, Hassler het schieten te beletten.

Paul Gascoigne
mikt op maart

zijn beslag, dan is pas volgend sei-
zoen sprake van een overgang.

Belgische
selectie
BRUSSEL - Paul van Himst heeft
vijf spelers van Anderlecht opge-
roepen voor zijn groep van negen-
tien spelers, waaruit het elftal moet
komen dat volgende week woens-
dag tegen Duitsland speelt. Nieu-
weling in de voorlopige selectie is
Johan Walem. De andere vertegen-
woordigers van de landskampioen
zijn Flip de Wilde, Danny Boffin,
Mare Degryse en Luc Nilis.
De groep van Van Himst bestaat
uit: Preud'homme en De Wilde; Al-
bert, Borkelmans, Dernol, Grün en
Medved; Boffin, Dauwen, Emmers,
Scifo, Staelens, Van der Eist, Van
der Heijden en Walem; Degryse, Ni-
lis, Severeijns en Wilmots.

Politiemacht
POZNAN - De Poolse politie heeft
voor iedere verwachte Engelse
voetbalsupporter één politieagent
achter de hand. In Poznan gaat men
ervan uit dat ongeveer 2000fans het
Engelse elftal zullen vergezellen
voor de beslissende wedstrijd in
groep 7 van de voorronden voor het
Europese kampioenschap van 1992.
De politie heeft 2000 man gemobili-
seerd plus een niet genoemd aantal
manschappen van speciale anti-ter-
reur eenheden.

Constant Smits van Waesberghe die
zich met een rondje van 70, zn bes-
te in Zuid-Frankrijk, op de 48ste
plaats (298 slagen) nestelde mag ook
hopen op een begeerd startbewijs
voor het Europese golfcircuit.

| JONDEN - Paul Gascoigne, de
{^ddenvelder van Tottenham Hots-
rUr, hoopt zaterdag van zijn specia-
,lst toestemming te krijgen zijn
pValidatie te intensiveren. De spe-
"er> die zes maanden niet heeft ge-

wil in maart weer voor de
rpurs spelen. Gascoigne raakte in
j^ei aan zijn knie geblesseerd in de

tegen Nottingham Fo-
,est. Vier maanden later werd het
jjerstelproces ernstig geremd doorer» vechtpartij in een nachtclub,

aardoor een tweede operatie
werd.

gascoigne denkt nog een maand of, ler nodig te hebben voor hij weer
is. „Wanneer je terug

komen van een ernstige bles-
Ure, is het goed als je je zelf een

?9el stelt. Ik mik op maart, wanneer
in de kwart-finales van het toer-

nooi van de bekerwinnaars tegen
eyenoord moeten spelen."

I „j?et eigenlijke doel van Gascoigne
'gt ruim twee maanden verder. Op
*f mei wordt hij door de medische
~H*f van Lazio in Rome verwachtvoqr een fitheidsexamen, waarvan

de uitslag bepalend is over de aan-
biedingen die de Romeinse club
Tottenham Hotspur en Gascoigne
heeft gedaan. ■

BRUSSEL - De besturen van An-
derlecht en KV Mechelen zijn on-
derhandelingen begonnen inzake
een spektakulaire dubbeltransfer.
De bedwinger van PSV wil in één
klap de internationals Bruno Versa-
vel en Philippe Albert overnemen
en voorzitter John Cordier van KV
Mechelen lijkt bereid aan de over-
gang mee te willen werken. Meche-
len zit dringend verlegen om geld
nadat het al in de eerste ronde van
het UEFA Ciip-toernooi werd uitge-
schakeld door PAOK Saloniki. De
ploeg van 'Achter de Kazerne',
waarvoor de ex-FC Groninger René
Eykelkamp uitkomt, had drie Euro-
peserondjes begroot. Krijgt de dub-
belverkoop van Versavel en Albert

Anderlecht
koopt in

- Roda JC is
jjerk geïnteresseerd in Erik
'■^ïimer, momenteel met af-
!^nd topscorer van de eerste
''Visie. De voor Excelsior spe-
lde centrumspits scoorde in
jfstien duels al negentienkeer.
'rainer Adrie Koster van Roda
> heeft de aanvaller inmid-
pls ook al bekeken. 'Tammer
! jaar oud en werd door de
Rotterdamse eerste divisieclub
°vergenomen van AZ.

Roda JC volgt
Erik Tammer

Voorzitter Van Praag: 'Scherpe kantjes zijn er vanaf'
Ajax wacht op Johan Cruijff

Programma
betaald
voetbal

eredivisie

Waterreus op
brocf naar VVV
kRKRADE - Ronald Water-
ig, derde doelman bij Roda

"> traint de komende dagen
rProef mee bij VW. De Ven-
*■* club is in de problemen
Nakt nu John Roox met een
(essure zeker acht weken is
'geschakeld. Met Waterreus
°opt de Venlose club uit de
""uid te zijn geholpen. Medio
,'gende week zal trainer
!elk Rayer van VW zijn be-
ddingen kenbaar maken en
VVV beslissen of de doel-en voor de rest van het sei-

van Roda JC gehuurd
tordt.
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LimburasDaablad'
sport

Vandaag, 20.00 uur
Ajax - Roda JC
Den Haag - Willem II (19.30 uur)
PSV - Twente (19.30 uur)

PSV 13 10 3 0 23 32-13
Feyenoord 15 8 6 1 22 21- 9
Twente 15 8 3 4 19 29-17
Vitesse 16 7 5 4 19 23-14
Ajax 12 8 2 2 18 33- 8
Sparta 15 6 6 3 18 26-25
RodaJC 15 6 5 4 17 21-191
Utrecht 15 4 8 3 16 16-13
RKC 16 5 6 5 16 31-27
MW 16 4 7 5 15 14-18
Groningen 14 4 6 4 14 20-17
Volendam 15 5 3 7 13 15-17
SW/Dordrecht '90 15 5 3 7 13 25-37
Willem II 15 3 5 7 11 15^2
Fortuna Sittard 16 18 7 10 16-27
Den Haag 14 2 5 7 9 11-32
De Graafschap 15 2 3 10 7 14-28
VW 14 1 4 9 6 12-31

KNVB-beker
Vandaag, 20 uur:
Feyenoord - MW
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SDeSuzuki Aito GLX. Al vanaff 14.530,-*.
Bij Suzuki staat GL voor Giant dashboard en ruitewissers met handige

Luxe en de X voor extra, dus u kunt zich intervalschakeling, om maar eens wat te
voorstellen dat deAito GLXeen zeer noemen. Ook is de leuning van de
bijzondere auto is. Hij wordt aangedreven achterbank geheel en gedeeltelijk neer-
door een betrouwbare zuinige 800 cm3 klapbaar om een nog grotere bagage-
motor, die loopt op Ooodvrije) EuroSuper ruimte te creëren,
benzine. De doordachte wielophanging U kunt het eigenlijk zo chique niet

■HIM De Aito GLX heeft zoveel extra

Udat je jeafvraagt hoe 't erin kan.
zorgtervoor dat de Aito zeer stabiel op de bedenken of de GLX heeft 't: hoeden-
weg ligt. Hetgeen hetrijden zeer plezierig plank, getint glas rondom, wis-was-
maakt. Het interieur is ruim en beter uit- installatie op de achterruit en een extra

spiegel aan het rechter portier.

i ii l * miMt—omW mmm^m-

' **.*^m\ mwmmmmmmm^^mf!-£ V

Als u in de showroom bent, kunt u ook meteen
de Aito 5-deurs of Aito Automaat bekijken.

gerust dan u van een auto in deze -JSI Mmm^W Im^TWprijsklasse zou verwachten. Met moderne h^^^^""^'-"'^"
bpen' hoofdsteunen waardoor er meer MaWMa^.js¥ zicht is naar achteren, een zeer compleet l^^lw|||lMßMM

ÜS -prijs is EXCI. AFLEVERINGSKOSTEN. AFGEBEELD DE ALTO GLX 3-DEURS. ER IS AL EEN ALTO VANAF F 12.995.-V UW SUZUKI-DEALERKAN EEN GUNSTIGE FINANCIERING VOOR U REGELEN.

BRUNSSUM: Alcars, Heafland 15,045-259797. HEERLEN:AutobedrijfBos Heerlen B.V,
Grasbroekerweg 9, 045-724545. SITTARD: H.LM Sittard B.V, Rijksweg Zuid 212a,.
046-521215. StJOOST-ECHT: Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraat 28,04754-81917

fSUN & FUNIN\
I FLORIDA

16-daagse Florida Fly & Drive, vertrek tussen 21/11 en
I 07/12 op donderdag, vrijdag en zondag naar
I Miami en op zaterdag naar Ft. Lauderddle

’ 898#— P.p.

I 16-daagse Fly& Drive, inclusief 3 nachten
I Marriott Hotel/Orlando óf 6 nachten
[ Palms on the Ocean/Miami

I ’ 1.098,-pP

I Inclusiefvlucht met Martinair, autohuur en
I luchthaventax.

Superaanbieding
Isla Margarita £ -| AQCI 19 nov. 1 week I JL«T^i^«^

I paul
I CROMBAG
IVANDEBURGT

leer, lees, weet
Stichting LEZEN, Keizersgracht 391, 1016 EJ Amsterdam

CvTm|

Waar ga je naar toe als
jeongestoord wilt werken? l

m Wk [au u u '^■Bl Manhattan 250 antwoordapparaat. Me' L,

' "■■._ rr '^JWfjm spraakchip voor meld- en sluittekst. _— Aa f.
Kan op afstand bediend worden. AWfOf

■fHHHBHiI ffiÜ ;E WINKEL VAN PTT TELECOM

PRIMAFOON DE WINKEL VAN PTT TELECOM. IS O.A. GEVESTIGD IN HEERLEN, WINKELCENTRUM HET LOON. HOMERUSPASSAGE 11A- MAASTRICHT, MUNTSTRAAT 13 -ROERMOND,
MUNSTERPLÉIN 8A - SITTARD, LIMBRICHTERSTRAAT 20.

:—'i,

I W^JÊ-WM-WW^W^ " mi
LElmlmCn WÊÊ-SÊSÊêÊ
VOORDELIGvI^WKUCU^8 DREMPELSI

HAMSCHIJF kilo ■ «!■ WEG!
MET VEEL KIP OP=OP OQS a» a l, ,m m,
f«ruilnin ■ -B^t* Alledaags winkelen: Niet zo maar mogelijkLUCM"IA GROOT 3 STUKS W ■ voor mim één mi|joen Nederlanders met een

VERSE JÊ QQ lichamelijke handicap.

KUIKEN DRUMSTICKS KILO TTi Geef voor een samenleving zonder drempels!
■

cdciti ADDCM ,„« S Nationaal Revalidatie FondsL_——1^,7 „ inl?—_^ /TS Bunnik'te1ef00n03405"63244'
bieflappen kilo 14?8 |M^"B*j|yi;

jj^^v _—_——U—U m^mmmi&'-ivQv * vtt^^B *vBSS9hiIk \ >o*^K J

woensdag vanaf 12.00uur open:
donderdagkoopavond
{Sittard géén koopavond)

—; — fl
J

rW) Verstandelijk gehandicapten: nm
NationaleKollekte JkW^lw^" -

Nationale Kollekte
Geestelijk 9m9^ Geestelijk

Gehandicapten GIROII 22 22 2 BANK 70.70.70.333 UTRECHT Gehandicapten

— ; ->

■^nnnnnnn^ i#jj!-jjjj!-j,m,»jj»_^

Rieten kotterset. Extra groot Elektrische onderdeken. Met Vochtvreter. Werkt 2-3 maanden Wit geëmailleerdepannen Compact Disc vol onvergetelij- Schattige minilampjes "Petites Roestvrijstalen (18/10) kwali- Gastendoekmandje voorscho- !j
model van 11,95 voor 9,95 2 warmtestanden. Voldoet aan in een ruimte van ca. 15 cm 3 geschiktvoor gas en elektra. ke wereldhits. Met o.a. Percy Fleures" op aardewerk voetje, teitsbestek. Keuze uit: tafel- ne en gebruikte gasten-doekjes, 'fGro°t"del de laatsteKema Keur eisen. , =5, ; . Kookpa'n 22 cm. iöjSS' 15,95 Sledge, de Platters, Chubbv Hoogte ca. 14cm. Met aan/uit mes-, vork-of lepel, dessert- van buri, een origineel natuur- ï_yan 8,95 voor 7,95 3 jaargarantie. Bij aankoop van de Kookpan 20 cm. \*ysB 12,95 Checker, The Beach Boys, The schakelaar. mes-, vork-of lepel, taartvorkie produktMiddenmaat vochtvreter 1 navulling Kookpan 18 cm. 44#T 11,95 Drifters, Gene Pitney en nog Per stuk of theelepel. Speciale voordeelpriisvan 5,95 voor 4;95 | t.w.v. 4,15 gratis | Kookpan 16cm. Viss 9,95 meer wereldsterren. Adviesprijs 14,95 Normaalper stuk vanaf 1,75
Klein WWmmmmmmM nm PPV9I Kookpan WX99mmmm9M ■<■■■■ m,, V>WM m H'MI-HW m^atf '.

■—mmIVERTROUWD en VOORDËüGl—^—l^——^——^
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Paardetrainers horen
half jaar schorsing eisen

op advies van hun dierenarts aan
hun paard een kalmerend mid-
del hadden toegediend om de
reis te vergemakkelijken. Zij zei-
den door hun dierenarts niet op
de hoogte te zijn gesteld van het
feit dat het middel de verboden
stofpromazine bevatte.

de aanklager met het eisen van
een voorwaardelijke straf van
zes maanden schorsing, gecom-
bineerd met boetes van 1500 tot
2500 gulden. Smeding moest
zich verantwoorden voor de af-
braakproducten van een verbo-
den middel dat zich in een peni-
cillinekuur bevond. De trainers
Koppejan en Rodenrijs werden
reglementair verantwoordelijk
gesteld voor het positief uitval-
len van een monster, hoewel de
betrokken paarden zich onder de
hoede van de respectievelijke
eigenaars bevonden.

QEN HAAG - Tijdens een zit-
ting van het Tuchtcollege van de
Stichting Nederlandse Draf- enRensport heeft de aanklager mr.

Dek, voor drie trainers zes.
baanden uitsluiting als actieve
deelnemer geëist, waarvan twee
fanden voorwaardelijk. De
drie trainers, Kamminga, Lange-

en Pools, verklaarden dat zij In drie andere gevallen volstond

'Ik wil meer rust om me heen'

Graf uitgekeken
op trainer Slozil

Van onze medewerker
MICHEL JANSSEN

sport in cijfersBASKETBAL
New Vork Vrouwen: Seton Hall - Ne-
derland 67-63.

Oosterveen en
Custers degraderen
HEERLEN - Op de Nederlandse
tennisranglijsten zijn weer de no-
dige verschuivingen te zien. Bij de
heren zullen Mike Oosterveen van
Kimbria en Armand Custers van
GTR/NIP degraderen naar de A-2
lijst. Stefan Ehritt, de trainer van
NIP moet na een verblijf in de
hoogste categorie eveneens ter-
rein prijsgeven. Nieuw zijn Gijs
Verheijen en Hans Peter van Oir-
schot. Bij de dames verdwijnt
Pasealle Druyts van de A-lijst.
Anique Snijders uit Geleen heeft
de A-2 status bereikt; een klasse
waarin ook Marinka Bartels en
Eveline Hamers verblijven. Janou
Savelkoul is waarschijnlijk net
niet in haar opzet geslaagd haar
intrede in de hoogste categorie te
doen.

VenL-aanvaller PeterPortengen zoekt een opening in de EenO-defensie. Foto: bert wieringa

Hirschmann/V&L geeft
overwinning uit handen

pUHL - Steffi Graf en haar Tsjechoslowaakse trainer
Slozil zijn met onmiddellijke ingang uiteen gegaan.

H duo, dat vijfjaar samenwerkte, is op elkaar uitgeke-
?&. „We zijn allebei een beetje moe geworden", ver-
aarde de nummer twee van de wereldranglijst, die
ltl(ier leiding van Slozil 55 tennistoernooien won. In haar
!ele loopbaan greep Graf 61 eerste prijzen. „Ik ben in eensse gekomen, waarin ik geen voortdurende begeleiding

nodig heb. Ik wil meer rust om me heen."

Vader Peter Graf 'ontdekte' in 1986
Peter Slozil als trainer voor zijn
dochter. Hij was geimponeerd ge-
raakt van de manier waarop Slozil-
zich met hart en ziel aan een op-
dracht kon wijden. Elf dagen nadat
het contract per 1 oktober 1986 in-
ging, zegevierde Graf in het toer-
nooi van' Zürich. Op 16 augustus
1987 werd ze nummer één van de
wereld, om die positie pas weer op
11 maart van dit jaar aan de Joego-
slavische Monica Seles af te staan.
Onder Slozil won Graf al haar tien
Grand Slamtitels. De eerste in 1987
in Parijs tegen Martina Navratilova,
de laatste dit jaar op<Wimbledon te-
gen Gabriela Sabatini.

Piet Kole
stapt op

val die door Patrick Berendsen
doeltreffend werd afgesloten.

leek zelfs een overwinning moge-
lijk. Twijfelend tussen het veilig-
stellenvan een punt of spelen op de
volle winst werd de gasten in de
laatste negentig seconden fataal:
Louwers verspeelde de bal op een
knullige manier, waarna Berendsen
-vrij voor Boers- geen fout maakte:
22-21.

Afscheid
Op de vraag of de scheiding met
Slozil een eerste stap is opweg naar
het afscheid uit het profcircus zei
Graf: „Nu is dat nog geen thema.

Volgend jaar is de kalender voller
dan anders. Ik speel zoveel moge-
lijk toernooien en ook doe ik mee
aan de Olympische Spelen. Daarna
zie ik wel weer verder."

EMMEN - Hirschmann/V&L ver-
loor gisteravond de uitgestelde
handbaltopper tegen titelverdedi-
ger Haka/E&O met 22-21. De thuis-
club had gedurende 45 minuten het
beste van het spel en in die periode
voortdurend de leiding. In de zeer
rommelige slotfase, toen V&L zich
naast de thuisclub had geworsteld
(21-21) waren er zelfs winstkansen
voor de Limburgers, maar balver-
lies leidde tot een snelle tegenaan-

Graf (22) gaat voorlopig niet met
een nieuwe coach in zee. Ze reist
naar het afsluitende Masterstoer-
nooi, dat volgende week in New
Vork wordt gehouden, in gezel-
schap van haar sparring partner
Markus Schur. „Ik kan me momen-
teel geen andere vaste coach voor-
stellen", aldus Graf. Slozil, die tij-
dens een persconferentie naast de
speelster uit Brühl zat, bedankte de
familie voor vijf 'onvergetelijke' ja-
ren. De 35-jarige blonde Tsjechoslo-
waak had moeite zijn tranen te
bedwingen. Na zes weken vakantie
gaat hij aan de slag met een nog niet
met name genoemde andere speel-
ster.

Van V&L-zijde viel, niet alleen na
afloop, nogal watkritiek te beluiste-
ren op het zwakke optreden van de
arbiters Gritter en Stoffers. De kri-
tiek was niet onterecht, want met
name in de slotfase, dreigede de
wedstrijd meer dan eens uit de han-
den van het onervaren koppel te
glippen.

k^NSSUM - Piet Kole heeft gis-Favond even voor twaalven dek orzittershamer van de Limburgse
Inbond neergelegd. Een meer-ffheid van het bestuur zegde tij-
tl-8 de bestuursvergadering het
Rrouwen in de voorzitter op. Bin-
F- afzienbare tijd, misschien zelfs
Pë deze maand, zal door de overge-rven bestuursleden een buitenge-
pie algemene ledenvergadering
£rden uitgeschreven. Secretaris

r^lues Hannen zal tot aan ge-
tarnde vergadering als interim[Oorzitter fungeren. Piet Kole zegt
tC het belang van de Limburgse
report te zijn opgestapt, maarLJ volstrekt niet eens te zijn metL' oordeel van zijn overige be-[Uürsleden. Het door hen geuite
L^ijt, dat ik zou hebben gesjoe-
L6'd met een uitslag, slaat nergens
Lp Ik overweeg tegen hen stappen
)i °ndernemen om me van alleaam te zuiveren."

E&O speelde veel aggressiever dan
afgelopen zaterdag tegen Sittardia
en nam in de eerste helft een 6-3
voorsprong. Een marge die welis-
waar nog terugliep naar 9-8, maar
bij de rust toch weer drie doelpun-
ten bedroeg: 14-11. De Spanjaard
Garcia voldeed, eigenlijk voor het
eerst dit seizoen, aan de verwachtin-
gen en nam de taak van de gebles-
seerde Robert Fiege goed waar. Hij
scoorde in dat eerste deel zes maal
en het was duidelijk dat V&L-trai-
ner Pim Rietbroek de rust zou ge-
bruiken om zijn verdediging beter
in te stellen op dat gevaar.Frans Maassen weer Limburgs beste Hagreize en Garcia scoorden ieder

zeven maal voor E&O, terwijl de
Geleense doelpunten op naam kwa-
men van: Veerman (6), Portengen
(5), Kikken (4), Louwers (3), Ver-
steegden (2) en Klinkers (1).

Schutter schiet
zichzelf dood
PARKER - De Amerikaanse
schutter Robert Plante heeft zich
met zijn eigen wapen om het le-
ven gebracht. Plante (29), winnaar
van een gouden en een bronzen
medaille bij wereldbekerwedstrij-
den in Mexico en kandidaat voor
de Amerikaanse Olympische
ploeg, werd dodelijk getroffen
toen het semi-automatische pis-
tool onverwacht afging.

KNVB royeert
zaalvoetbalteam
ALMELO - De KNVB in de afde-
ling Twente zal het eerste team
van de voetbalvereniging Bunga
Larat Muda (BLM) royeren. De
zaalvoetballers van deze uit Rijs-
sen afkomstige vereniging gingen
over de schreef. Na afloop van een
wedstrijd in de hoofdklasse
Twente, een duel dat zonder inci-
denten verliep, molesteerde het
team de 42-jarige arbiter uitDene-
kamp. De man kreeg ondermeer
een karate-trap in het gezicht en
moest met een aantal verwondin-
gen worden afgevoerd naar het
ziekenhuis. De ingeschakelde po-
litie hield negen voetballers van
BLM aan. Acht van de mannen,
die tot twee families behoren, zit-
ten nog vast.

V&L-schutter Claus Veerman had
het ondertussen erg moeilijk met de
aggressieve manier van verdedigen
van vooral Berendsen. De wissel-
mogelijkheden van coach Riet-
broek voor de opbouwrij waren erg
beperkt. Gino Smits was ziek thuis
gebleven en Wil Jacobs werd alleen
in de verdediging ingezet. Peter
Portengen nam zijn plaats in als
centrale opbouwer en groeide op
die plek uit tot beste man bij de gas-
ten.

Fiege bedankt
EMMEN - Na afloop van het
duel kreeg E&O-international
Joop Fiege van bondscoach
Guus Cantelberg te horen dat hij
niet zal worden geselecteerd
voor de Haarlemse Handbal-
week die eind deze maand plaats
vindt. Hoewel Cantelberg na-
drukkelijk stelde dat hij moge-
lijk in een later stadiumweer een
beroep om de kleinste van de
broers Fiege zou doen, hield die
de eer aan zichzelf en liet de
bondscoach weten dan ook niet
meer beschikbaar te zijn.

Fortuna 2
alleen op kop
DEN BOSCH - Fortuna Sittard 2
behaalde in Den Bosch eenruime
5-0 overwinning en nestelde zich
en passant op kop van de rang-
lijst. Fortuna Sittard op alle fron-
ten de betere ploeg. Na de pauze
had de ploeg het windvoordeel op
en dat leverde via treffers van Van
de Heuvel, Pieters en Jacobs een
3-0 voorsprong op. Een eigeö
doelpunt van Den Bosch en een
fraaie treffer van Zegers beteken-
den een 5-0 eindstand.
MVV 2 speelt morgen tegen Eind-
hoven 2. Aanvang 19.30 uur

In de tweede helft had V&L inder-
daad beter oog voor het gevaar dat
uitging van Garcia, maar moest tot
zijn schrik erkennen dat nu het ge-
vaar over de andere vleugel kwam.
International Jop Hagreize bouwde
in zijn eentje de 14-13' voorsprong
uit tot 18-14 en leek daarmee de
wedstrijd te beslissen. Maar V&Ls
veerkracht was enorm. Langzaam
maar zeker krabbelden de Limbur-
gers terug en toen V&L, bij een
21-21 stand weer in balbezit kwam

Abdijcross in veldloopcircuit
sportkortgulden. Voor de eerste twintig lo-

pers in het eindklassement liggen
bovendien cheques klaar, variërend
van 50 gulden voor de nummer
twintig tot 600 gulden voor de win-
naar.

" BILJARTEN - Het derde ran-
king-toernooi van de Nederlandse
poulebiljartbond is gewonnen door
Marcel van der Schaft. Hij versloeg
in de finale Ralf Zilt. Werner E<jh-
ternach en Sarino Caciatore werden
derde.Door de geringe deelname van de

vrouwen tijdens crosswedstrijden,
beperkt het circuit zich voorlopig
nog tot de heren en veteranen.

Sterke rentree
Mirjam Hooman

STREDA - Tafelten-
V sster Mirjam Hooman-Kloppen-
iJ^g heeft een sterke rentree ge-
ijkt op internationaalcompetitie-
jO?eau na een langdurige afwezig-
i }■! door een blessure. Ze had een
{^langrijk aandeel in de overwin-
IjL^g van 4-0 van Oranje op de nog
V.,geslagen Tsjechoslowaakse
r°eg.

" TAEKWONDO - Zondag wor-
den in Glanerbrook in Geleen de
Limburgse teakwon-do kampioen-
schappen contactgevecht voor da-
mes en heren gehouden. Aanvang
12.30 uur.

Van onze sportredactie
HEERLEN - De Abdij cross in
Kerkrade vormt de finale van het
inter-Limburgs veldloopcircuit, dat
ditwinterseizoen voor het eerst van
start gaat. Het circuit omvat in to-
taal zes wedstrijden, waarvan de
eerste vijf in Belgisch Limburg zul-
len worden afgewerkt. Door de
bundeling van krachten is voor elk
evenement een top-deelnemersveld
gegarandeerd. Atleten (heren en ve-
teranen) die in aanmerking willen
komen voor de hoofdprijs moeten
immers aan minstens vijfvan de zes
wedstrijden deel hebben genomen.

Duo Nijssen/Suk
beginnen WK

tegen favorieten

I'<l Van onze tennismedewerker

"*jERLEN - Torn Nijssen en Cyril
Jjljfc is het enige compleetEuropese
e Ppel dat zich, zij het als achtste
&i' Matste voor het ATP dubbelkam-
ge°enschap in Johannesburg heeft

kaatst. De derde Europeaan is
/ Joh es '-rarry^ die met e Australiër
j "So Fitzgerald als hoogst geklas-

e&rd duo aan dit WK meedoet.

successie tot Limburgse renner van het jaar
1991 uit te roepen. Als beloning kreeg Maas-
sen uit handen van deputé Jef Pleumeec-
kers een door de Meerssense kunstenaar Wil
van der Laan van Maassen gemaakt
mixed-media schilderij.

Het Limburgs Crosscircuit begint
op 1 december met de Sinterklaa-
sloop in Bree en krijgt via wedstrij-
den in Genk (8 december), Dilsen
(22 december), Rekem (19 januari)
en Tongeren (26 januari) zijn finale
in de Abdijcross in Kerkrade (2 fe-
bruari).

Eddie
'the Eagle5

failliet

" BOKSEN - Het bondsbestuur
van deNederlandse boksbond heeft
besloten de sportboycot (profbok-
sen) met Zuid-Afrika met onmidde-
lijke ingang op te heffen. De boycot
voor amateurboksers blijft gehand-!
haafd.

" Frans Maassen is gisteravond in Wijlre
door de Club 24 wederom tot Limburgs
wielrenner van het jaaruitgeroepen. Maas-
sen won daarmee voor cte vijfde keer in zijn
wielerloopbaan deze ereprijs. De Buckler-
renner dankte deze uitverkiezing vooral
aan zijn overwinning in de Amstel Gold-
race. Bovendien won Maassen afgelopen
seizoen de Ronde van Nederland en o.a. tij-
dritten in dezelfde etappekoers, de vier-
daagse van Duinkerken, Ronde van Valen-
cia en de Grand Prix de la Liberation. In
het eindklassement van de wereldbeker
neemt de Limburger de zevende plaats in
en op de FICP-wereldranglijst staat hij als
elfde genoteerd. Stuk voor stuk resultaten
om Frans Maassen voor de vierde keer in

„Ik heb een goed jaar achter derug", merk-
te Maassen in zijn dankwoord op. hoewel
ik in de Tour de France eigenlijk gefaald
heb, betekent deze uitverkiezing toch dat
mijn prestaties tijdens de rest van het jaar
zo goed waren dat de keuze weer op mij is
gevallen. En daar ben ik erg trots op". Op
de foto overhandigt deputé Jef Pleumeec-
kers het schilderij aan Frans Maassen.
Rechts Club 24-voorzitter Jan Mans.

Het Limburgs crosscircuit is het re-
gionale antwoord op het internatio-
nale crosscriterium dat enige jaren
geleden met veel succes werd ge-
lanceerd. De organiserende vereni-
gingen, waaronder Achilles Top,
hopen met de nieuwe formule -
punten en prijzengeld - behoorlijk
wat atleten van niveau te kunnen
trekken. In elke cross zijn punten te
verdienen: van 100 punten voor de
winnaar tot 1 puntvoor de nummer
dertig. Bovendien is telkens een
aardig bedrag aan geldprijzen te
verdelen. De premies voor een over-
winning kunnen oplopen tot 700

Polen - Engeland 2-1. Eindstand: 1. Po-
len 6-12, 2. Engeland 6-7, 3. Turkije 6-3,
4. lerland 6-2.

Altys de acht combinaties volgende
len\ aan destart verschijnen, moe-
(■ n Nijssen en Suk in de eerste ron-
liit tneteen aantredentegen de abso-
r e titelfavorieten 'Fitzgerald/Jar-
Suii e* k°PPel waarvan Nijssen en
feeH in de finale van Stockholm
*iiikS kregen. Verder moeten

J net in de poule wedstrijden op-

' G-!?ien tegen Connell/Mitchibata en
Van laatstge-

?mde koppel hebben Nijssen en
f Uk dit jaareen keer gewonnen.

zeker te zijn van dekruisfinales
Sc?et Torn Nijssen met zijn Tjechi-
dip Partner bij de eerste twee ein-
he rin in hun P°ule- le mogelijk-
Vq 's zeker aanwezig gezien de
:v„r,m waarin het duo momenteel/erkeert.

jrj^Jn John Voorbraak heeft zich
j öa t

voor het hoofdschema van het
bastion Baselaar toernooi in Den,
Cch geplaatst. Tegen Mike Wil-'ctns werd het 7-6, 6-3.

Schultz 26, 49. (48) Bollegraf 22, 67. (66)
Jagerman 18.
Dubbelspel: 1. Novotna 366, 2. Zvereva
337, 3. Savtsjenko 329, 4. Gigi Fernan-
dez 313, 5. Mary Joe Fernandez 242, 6.
Sanchez 226, 7. Sukova 219, 8. Navrati-
lova 217, 9. Shriver 191, 10. Fendick 180,
23. (24) Bollegraf 123, 50. (75) Vis 69, 56.
(61) Schultz 62, 88. (88) Jagerman 39.

GOLF
La Grande Motte. Kwalificatietoernooi
Europese Tour, stand na 4 ronden (bes-
te 90 gaan door): 1.Kankkonen 284 (72
75 71 66), Evans 284 (74 72 67 72), 3. Hare
287 (75 75 69 68), Palmer 287 (74 72 70
71), 5. McGinleyMetcalfe 289, 7. Robson
290, 8. Coceres 291, 16. o.a. Van der Vel-
de 293 (70 77 76 71), 48. o.a. Smits van
Waesberghe (Ned) 298 (77 79 72 70), 178.
Saddington 323 (85 78 81 79).

VOLLEYBAL
Kyoto/Gifu Vrouwen, wereldbeker en
Olympisch kwalificatietoernooi, vierde
speeldag. Poule A: Sovjetunie - Zuid-
Korea 3-2 (11-15 15-13 15-7 14-16 15-8),
Canada - Spanje 3-1 (15-12 14-16 15-2
15-11), Japan - Peru 3-2 (13-15 15-10
10-15 15-7 17-15). Stand: 1. Sovjetunie
4-8, 2. Japan 4-7, 3. Zuid-Korea, Peru
4-6, 5. Canada 4-5, 6. Spanje 4-4.
Poule B: Cuba - Duitsland 3-0 (15-6 15-9
15-8), China - Verenigde Staten 3-1
(13-15 15-12 16-14 15-12), Brazilië - Ke-
nya 3-0 (15-4 15-0 15-0). Stand: 1. Cuba
4-8, 2. China 4-7, 3. Brazilië, Verenigde
Staten 4-6, 5. Duitsland 4-5, 6. Kenia 4-4.

/ oefenvoetbal J

Edwards heeft een schuldenlastvan
bijna 350.000 gulden. Hij staat al-
leen al bij de belastingdienst voor
ruim een ton in het krijt. Volgens
zijn manager Andrew Petherick laat
Edwards zich door de financiële te-
genslag niet ontmoedigen. Hij wil
zijn bijnaam van fladderende ade-
laar weer eer aandoen. „Eddie is
van plan opieuw voor zijn land van
de schans te springen in de Europa-
cup en de Wereldbeker", zei hij.

HEDFORD - Was Eddie 'The Eag-
le' Edwards op de skischans al geen
hoogvlieger, financieel is de bijzien-
de Engelsman nu ook vleugellam
geraakt. De op de lachspieren wer-
kende Olympische deelnemer van
1988 in Calgary werd begin deze
week voor een rechtbank in Hed-
ford failliet verklaard.

O*! * -Js Verheijen begon in het kwalifï-
teli ? mooi van het Israëlisch Sa-

uite circuit met winst op de Ne-
"anders Patrick van Dusschoten

j. Mark Reuter. Tegen de Duitser
/upenthal kwam hij met 6-3, 5-3
u 0r- Een schouderblessure speeldeern vervolgens parten. Verheijenverloor: 3-6, 7-5, 6-3.

Philadelphia vrouwen, 700.000 gulden,
eerste ronde: Frazier - Helgeson 6-0 6-2,

TENNIS

AUTOSPORT
Lloret de Mar. Rally van Catalonië,
stand na derde etappe: 1. Schwarz,
Toyota 5.23.16, 2. Delecour, Ford op
2.59, 3. Kankkunen, Lancia 3.24, 4. Trel-
les, Lancia 5.05, 5. Bardolet, Ford 5.49,
6. Aghini, Lancia 7.14.

Louie Harper -Wreen 6-3 6-0, Whitlinger
- Stafford 6-0 7-5, Werdel - Savtsjenko
4-6 6-4 7-6, Martinez - Lingqvist 6-2 6-4.
Indianapolis vrouwen, 300.000 gulden,
eerste ronde: Halard - Miyagi 6-1 6-3,
Zrubakova - Bastian 6-0 6-0, Cioffi -
Coetzer 6-1 6-2, Thoren - Rubin 6-7 6-4
7-5, Sloane - Tessi 6-3 6-4, Langrova -Faber 7-6 6-3.
Hobart mannen, challenger, finale:
Stolle - Wibier 7-5 6-4.
Tennisranglijsten vrouwen, enkelspel:
1. Seles 271, 2. Graf 225, 3. Sabatini 204,
4. Navratilova 185, 5. Sanchez 154, 6. Ca-
priati 132, 7. Mary Joe Fernandez 110, 8.
Novotna 102, 8. Martinez 98, 10. Manue-
la Malejeva 91,11. Katerina Malejeva 73,
12. Garrison 69, 13. Tauziat 64, 14. Huber
62, 15. Mesjki 61, 16. Sukova 59,4, 17.
Wiesner 59,1, 18. Appelmans 54, 19. Zve-
reva 46,47, 20. McNeil 46,41, 35. (32)

VOETBAL
Kwalificatie EK tot 21 jaar: Groep 2.
Cimpina: Roemenië - Zwitserland 1-3.
Stand: 1. Schotland 6-10, 2. Bulgarije
5-8, 3. Roemenië 5-2, 4. Zwitserland 6-2.
Groep 4. Stockerau: Oostenrijk - Joego-
slavië 1-2. Stand: 1. Denemarken 6-10, 2.
Joegoslavië 5-6, 3. Oostenrijk 6-6, 4. San
Marino 5-0. ;
Groep 7. Istanbul: Turkije - lerland 2-1

Olympische
roltrap ingewijd
BARCELONA - Juan Antonio
Samaranch, voorzitter van het In-
ternationale Olympische Comité,
en de burgemeester van Barcelo-
na, Pasqual Maragall, hebben de
speciale roltrap, die op de Mon-
tjuich naar het Olympisch Sta-
dion leidt, officieel voor geopend
verklaard. De roltrap kan in een
uur 27.000 personen van de voet'
van de heuvel, het Placa Espana,
naar de top vervoeren. De rit
duurt eenkwartier. De kosten van
de Olympische roltrap bedroegen
niet minder dan 85 miljoen gul-
den.

sport
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